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Sensorinės priemonės sunkios negalios 
vaikams: patirtis ir pokyčiai
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Pirmieji metai atskleidė ir 
privalumus, ir trūkumus 
Nedideliame mieste gyve-

nančiam 9-mečiui berniukui 
diag nozuotas vaikystės autiz-
mas. Jo mama Sima pasakoja, 
kad nerimauti dėl sūnaus pradė-
jo, kai jam buvo pustrečių metu-
kų. Iki dvejų metų 10-20 žodžių 
mokėjęs berniukas netikėtai lio-
vėsi kalbėjęs, ėmė nesuprasti, ką 
jam sako kiti, ramybės nedavė 
besikartojantys pykčio priepuo-
liai. Po motinystės atostogų Si-
mai grįžus į darbą, atsirado dar 

vienas rūpestis – sūnus nenorėjo 
prisileisti nei tėčio, nei senelio. 
Ir vienas miegoti niekaip neįpra-
to. Po kelis kartus per naktį atsi-
busdavo, blaškydavosi – nepail-
sėdavo nei jis, nei tėvai. 

Mama džiaugiasi – atsira-
dusi galimybė įsigyti sensorinių 
priemonių gerokai palengvino 
šeimos gyvenimą. Už valstybės 
skirtas lėšas jie sūnui nupirko 
šviesos burbulą, šviesos pluoš-
to įrenginį, pasunkintą antklo-
dę, įvairių kamuolių, gumų, kitų 
sensorinių priemonių. Labiau-
siai, pasak Simos, pasiteisino 
šviesos burbulas. Tėvų nuosta-
bai, sūnus nuo pirmos nakties 
persikraustė į savo kambarį. At-
sibunda – jį įsijungia, nusirami-
na ir vėl užmiega. 

Vis dėlto moteris neslepia, 
kad teko nemažai pavargti, kol 
šias sūnui reikalingas priemones 
gavo. Nors prašymą savivaldy-
bei pateikė per nustatytą termi-
ną, išgirdo – esą pavėlavę, sa-
vivaldybė tam neturi pinigų ir 
pan. Situacija pasikeitė tik Simai 
kreipusis į Neįgaliųjų reikalų de-
partamentą. 

Praėjusiais metais šią prog-
ramą Neįgaliųjų reikalų de-
partamente kuravusi Kristina 
Žeb rauskienė sutinka – pradžia  

Tolerancijos link

Jau antri metai socialinės ap-
saugos ir darbo ministro įsa-
kymu tvirtinamame Šeimų, 
auginančių vaikus su sun-
kia negalia, socialinio sau-
gumo stiprinimo pritaikant 
būstą ir gyvenamąją aplin-
ką tvarkos apraše numato-
ma galimybė finansuoti ne tik 
būsto pritaikymo darbus, bet 
ir įvairias priemones, pade-
dančias užtikrinti vaikų sau-
gumą, jų emocinius ir senso-
rinius poreikius. Šiemet šioje 
tvarkoje yra pokyčių, o prog
ramai finansuoti numatyti 
436 tūkst. eurų. 

(nukelta į 3 psl.)

Nebuvo kada  
nuobodžiauti 

Stovyklai šiemet vadovavęs 
Dovydas Mikaliūnas džiaugia-
si, kad visi dalyviai nuo pirmos 
dienos pasijuto kaip viena dide-
lė šeima. Nemažai jų jau pažino-
jo vieni kitus, o kitiems artimiau 
susipažinti padėjo įvairūs žaidi-
mai, smagūs užsiėmimai, savojo 
herojaus pristatymas. Stovyklos 
tvarkaraštis buvo labai įtemp-
tas, nuobodžiauti nebuvo kada – 
rytais dalyvių laukė mankštos, 
linksmos sportinės rungtys tiek 
vandenyje, tiek ant smėlio, vėliau 
stovyklautojai rinkosi į muzikos 
ar teatro užsiėmimus, vyko į žy-
gius ar ekskursijas ir dar daug ką 
veikė. Dovydas patenkintas, kad 

vaikai atsipalaidavo, parodė savo 
tokias puses, kurių net tėvai ne-
sitikėjo jų turint: „Tokie dalykai, 

kaip sportinės rungtys, estafetės 
ne tik lavina koordinaciją, bet 
ir sužadina jų emocijas – skati-

na vaikus įsitraukti, tapti kovo-
tojais.“ Ypač daug azarto sukėlė 
tinklinio su paklodėmis rungtis, 

kai vaikai varžėsi su tėvais ir va-
dovais. D. Mikaliūnas džiaugia-
si ir tuo, kad pavyko per 2 dienas 
pastatyti spektaklį. Puikų pasiro-
dymą surengė ir tėvai. Na, o itin 
daug šiltų emocijų sukėlė pasku-
tinę stovyklos dieną padovanotos 
dovanėlės ir išsakyti šilti žodžiai 
slaptam draugui. 

Vis dėlto bene daugiausiai 
įspūdžių stovyklautojams pali-
ko naktinis žygis pajūriu ran-
kose nešantis pačių sukurtus 
žibintus. O kiek buvo džiaugs-
mo atradus lobį – zefyrų kepi-
mo rinkinį. Pasak Dovydo, vai-
kai net krykštavo iš džiaugsmo, 
kai ragavo ant ugnies paskru-
dintus zefyrus. Nors kai kurie 
tėvai baiminosi, net ir sunkiau 
judantys paaugliai naktinį žygį 
atlaikė puikiai.

Gera proga ugdyti 
savarankiškumą 

D. Mikaliūnas sakė turintis 
nemažai darbo su vaikais pa-
tirties, vis dėlto dirbti su nega-
lią turinčiais paaugliais jam teko  

Stovyklos paaugliams vadovas: 
kiekvienas vaikas turi neatskleistų galių 

Integracijos keliu

Liepos viduryje būrelis paaug
lių 5 dienas praleido tradici-
ne tapusioje Lietuvos neįga-
liųjų draugijos organizuoja-
moje stovykloje. Šį kartą jos 
tema buvo „Superherojus“. 
Tiek stovyklos dalyviai, tiek 
jų tėvai neslepia patirtų gerų 
emocijų ir sako jau dabar ne-
kantriai laukiantys kitos va-
saros, kai vėl galės susirinkti 
Šventojoje.

(nukelta į 5 psl.)

Stovyklos dalyviai lankėsi Klaipėdoje.
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�� Radviliškio r. neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės pava-
duotoja Irena Vilniuvienė 
„Bičiulystei“ parašė apie pa-
siekimus Bauskėje. 

12 Radviliškio rajono 
neįgaliųjų draugijos spor-
tininkų dalyvavo Bauskės 
jubiliejinėje 15-oje neįga-
lių žmonių sporto šventėje. 
Iš viso Lietuvai atstovavo 
5 komandos – Pakruojo r. 
Pasvalio r., Šiaulių miesto 
neįgaliųjų draugijos, Kur-
šėnų sporto klubas „At-
gaiva“ ir mūsų draugijos 
komanda. Varžybos vyko 
miesto stadione. Nuo karš-
čio mus gaivino retkarčiais 
užeinantys lietaus debesys 
ir švelnus vasariškas vėjelis. 

Mūsų draugijos spor-
tininkai pelnė 18 meda-
lių – 8 aukso, 6 sidabro ir 
4 bronzos. Kaip jau įpras-
ta, gerai sekėsi mūsų bo-
čios žaidėjams. Šį kartą 
moterys (Birutė Tamo-
nienė, Vanda Astrauskie-
nė ir Gitana Čepienė) už-
ėmė antrąją vietą, o vyrai: 
Stasys Astrauskas, Česlo-
vas Turčinskas ir Petras 

Neįgalieji Bauskės sporto šventėje

Rudžianskas tapo čempio-
nais. B. Tamonienė tapo 
čempione smiginio rung-
tyje, o baudinių spyrių 
į futbolo vartus rungty-
je užėmė antrąją vietą. 
Č. Turčinskas buvo ne-
pralenkiamas 30 m bėgi-
mo rungtyje, S. Astrauskas 
geriausiai sumetė baudas, 
„kopėčių“ rungtyje už-
ėmė antrąją vietą, o mė-
tant strėlytes pelnė bron-
zos medalį. P. Rudžianskas 
smiginio rungtyje užėmė 

antrą vietą. Gintautas Zak-
šauskas į namus parsivežė 
du aukso ir vieną sidabro 
medalį. Angelė Šimato-
nienė pelnė tris trečiąsias 
vietas – šaudymo, baudų 
metimo į krepšį ir futbolo 
baudinių rungtyse. Šaudy-
mo rungtyje gerai sekėsi ir 
Mariui Matuzevičiui. Tarp 
vyrų jis užėmė antrąją vie-
tą. Irena Vilniuvienė čem-
pione tapo 30 metrų bėgi-
mo ir šuolio į tolį rungtyse.  

Pasibaigus varžyboms 

renginio organizatoriai 
visiems lietuviams, daly-
vavusiems sporto šventė-
je, pasiūlė nemokamai ap-
lankyti Bauskės pilį. Pilis 
pritaikyta ir negalią turin-
tiems žmonėms. Visiems 
labai patiko ekspozicijos 
pilyje ir vaizdingos Baus-
kės apylinkės. 

Sporto šventei pasi-
ruošta vykdant Neįgalių-
jų socialinės integracijos 
per kūno kultūrą ir sportą 
projektą.

Radviliškiečių komanda varžybose Bauskėje.

Radviliškis:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Mes randame gyvenime tai, ką patys jam suteikiame.
Ralfas Voldas EMERSONAS 

(JAV filosofas, rašytojas)

Žodis „savanoris“ nuo seno žinomas lietuvių kal-
boje. Iš pradžių jis reiškė pameistrį, nemokamai dir-
bantį savo meistrui, taip pat kariuomenės savanorį. 
Vėliau imta dominti bendresnė šio žodžio reikšmė, at-
spindinti prasmę, gerai pažįstamą gilias savanorystės 
tradicijas puoselėjančiose šalyse.

Lietuvoje samprata „savanoris“ – ne tik žmogus, 
laisva valia atliekantis visuomenei naudingą darbą ir 
neimantis už tai piniginio atlygio. Tai ir karinis statu-
sas. Jei Tėvynės ginti atėjo 1918–1920 metais, šis žmo-
gus buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių są-
jungos narys.

Tai buvo itin sunkus mūsų šaliai laikotarpis. Jau-
ną Respubliką puolė bolševikai, lenkai, bermontinin-
kai. Teko įsteigti net tris ligonines sužeistiems kariams 
gydyti. Viskam reikėjo pinigų. Iš kur jų gauti, kai ka-
ras nualino kraštą, o į gimtinę plūsta vargingi tremti-
niai ir pabėgėliai. Tačiau laisva, savarankiška valsty-
bė žmonėms buvo brangesnė už sotesnį duonos kąsnį.

Pagalba besikuriančiai Lietuvai plaukė iš dauge-
lio Europos ir pasaulio valstybių. Bet ypač kerėjo pa-
čių lietuvių parama savo gynėjams. Kauno moterys 
iš paklodžių kariams ligoniams siuvo apatinius bal-
tinius, atnešdavo naminio maisto, kepinių, papirosų 
ir kt. Panevėžio karo ligoninės pacientai sulaukdavo 
įvairių maisto produktų – jų beveik kasdien neragina-
mi atveždavo aplinkinių kaimų ūkininkai.

Itin dosnią pagalbos ranką Tėvynės gynėjams ištie-
sė Amerikos lietuviai. Įvairios tautiečių draugijos skelb-
davo aukų rinkimo akcijas, jų metu surinkdavo šim-
tus, tūkstančius dolerių, kurie Vokietijoje ar kitur bū-
davo iškeisti į auksinus (tokia valiuta šalyje veikė nuo 
1919 iki 1922 m.) ir pasiekdavo karių gydyklas, karo 
invalidus, išėjusių į karą šeimas. Taip pat iš užatlantės 
laivais atplukdydavo tonas drabužių, avalynės, tvars-
tomųjų medžiagų ir kitų daiktų.

Pagydyti kariai vėl grįždavo į frontą. Paskaičiuo-
ta, jog Amerikoje, kitose šalyse įsikūrusių lietuvių pa-
rama savo kraštą gynusiems žmonėms sudarė per 6 
mln. dolerių. Tuo metu tai buvo labai dideli pinigai.

Ir šiandien savanorių veikla remiasi sąžiningumu, 
įsitikinimu, kad jų tikslas yra padėti kitiems, ir kad tai 
nėra kokia nors manipuliacija žmonių gerumu. Tai ga-
limybė kiekvienam, nepriklausomai nuo lyties, tautybės, 
religijos, politinių įsitikinimų, amžiaus panaudoti savo 
sugebėjimus, kilniadvasiškumą, supratimą apie atjautą.

Sutelkti savanoriai paprastai dirba tai, kas reika-
lingiausia tuo metu visuomenei. Antai Maltos ordino 
pagalbininkai vienišiems, neįgaliems seneliams į namus 
atneša karštos sriubos. Retsykiais senjorus aplanko 
jaunimo savanoriai. Jų būriai švarina parkus, miškus, 
vandens telkinių pakrantes, tvarko ligoninių aplinką.

Prieš keletą metų į ligonines, globos namus buvo 
nešamos perskaitytos knygos, žurnalai. Pas neįgaliuo-
sius, vienišus senelius, į slaugos ligonines dažniau nei 
dabar ateidavo savanoriai papasakoti naujienų arba 
tiesiog pabendrauti. Tas bendravimas kartais atstoja 
geriausius vaistus. Deja, tų „vaistų“ yra gerokai su-
mažėję. Netenka girdėti, kad slaugos ligoninėse, kur 
ypač daug vienišų pacientų, esama spaudinių, kad jie 
sulaukia pašnekovų. Žmonės tapo labiau pragmatiš-
ki, visur daugiau abejingumo, daugiau meilės interne-
tui, televizijai.

Tačiau viltis atgaivinti kas pamiršta ir šventa – ne-
miršta. Kaip rašė Italijos publicistas Bruno Ferero, gy-
venimas niekada nepaliaus metęs mums ant sprando 
lopetų žemių, tačiau sugebėsime išsiveržti iš šulinio, jei 
pasiraitosime rankoves.

Metaforiškai sakant, savanorystė – tai grublėti 
vieškeliai, kuriais daug einant suminamas lygus kelias. 

Savanorių vieškeliai

Apie tai
, 

kas jaud
ina

�� „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiške Kaišiadorių rajono ne-
įgaliųjų draugijos rankdar-
bių būrelio „Bitutė“ vadovė 
Dalia Sinkevičienė pasa-
koja, kuo gyvena šios orga-
nizacijos nariai. 

Atrodytų, kad vasa-
ra – kelionių ir poilsio me-
tas, tačiau Kaišiadorių ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
rankdarbių būrelio „Bi-
tutė“ moterims poilsis – 
ne svarbiausia gyvenime. 
Kaip tik ros bitutės jos dir-
ba, pluša, mokosi naujovių.

Būrelio narės daly-
vavo Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos rengiamoje tra-
dicinėje šventėje Talač-
koniuose. Balsių malūne 
įsikūrusiame amatų kie-
me tikrai buvo kur akis 
paganyti ir save parodyti. 
Renginyje dalyvavo dau-

Kai darbas darbą veja
giau nei 2 tūkstančiai ne-
įgaliųjų iš visos Lietuvos. 
Šventė buvo skirta Balti-
jos kelio 30-čiui paminėti. 
Darniai skambėjo bendra 
už rankų susikibusių žmo-
nių daina. Pasijutome to-
kie artimi, veiduose švietė 
laimingos šypsenos. 

Liepai baigiantis drau-
gijos patalpose surengėme 
praktinį seminarą „Po-
limerinis molis ir jo pri-
taikymas buityje“. Jį ve-
dė vadovė iš Kauno Inga 
Bagdanovė. Užsiėmime 
dalyvavo ne tik rankdar-
bių būrelio „Bitutė“ na-
rės, buvo pakviestos ir ki-
tos draugijos, ir senyvo 
amžiaus žmonių projek-
tuose dalyvaujančios mo-
terys. Polimeriniu moliu 
dekoravome karštyje spal-

vą keičiančius puodelius. 
Tai buvo puiki patirtis ir 
malonumas. Kol puodeliai 
„kepė“ orkaitėje, moterys 
vaišinosi arbata, dalijosi 
įspūdžiais ir nutarė, kad 
rudenį būtinai susitiks dar 
kartą ir imsis kitokių dar-

bų: dekoruos šaukštelius, 
pasigamins papuošalų, o 
gal ir raktų pakabukų. 

Darbas darbą veja, 
ruošiamės respublikinei 
mugei Vilniuje, dalyvau-
sime rajono renginiuose – 
tinginiauti nėra kada. 

„Bitutės“ iš Kaišiadorių pluša ir vasarą.

Kaišiadorys:

�� Laiške „Bičiulystei“ Ra-
sutė Kryževičienė pasida-
lijo smagios išvykos įspū-
džiais.

Vasara... Tai laikas, 
kai gamta žaliuoja, žydi, 
kvepia, ošia, čiulba. Taip 
norisi ištrūkti į gamtą, 
prie vandens, atsigaivinti 
gurkšniu tyro oro. O ko-
kių gražių vietų turime 
rajone! Štai kad ir rajo-
no perlas – Vištyčio eže-
ras. Prie jo Vilkaviškio 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos darbščiųjų rankų bū-
relio „Kamanės“ narės ir 
išsiruošė.

Aplankėme Vištyčio 
miestelį, pasivaikščiojome 
gražiai sutvarkyta ir labai 
ramia ežero krantine, pa-

Kartu praleistas laikas suartina 

sėdėjome ant naujų pato-
gių suoliukų, pasigėrėjome 
gyventojų sumaniai tvar-
komais kiemeliais, sodais. 
Nusifotografavę ant me-
dinio tilto, nutiesto į eže-

rą, patraukėme į miškingą 
pakrantę dar arčiau gam-
tos ‒ į Pavištytį. Jaukiai 
čia įsikūrėme. Kas norė-
jo, išsimaudė ar pabraidė 
krištolo skaidrumo van-

denyje, pasėdėjo po puši-
mis, pakvėpavo tyru oru. 
Susirinkę prie bendro sta-
lo vaišinomės pačių na-
muose pasigamintais val-
giais, laužavietėje kepėme 
dešreles, gėrėme atsivežtą 
kavą, kartu su „Kamanių“ 
būrelį lankančiomis drau-
gijos ansamblio „Likimas“ 
dainininkėmis dainavome 
nuostabias dainas. Džiau-
gėmės, kad mokame ne tik 
gražius rankdarbius kurti, 
bet ir kartu gražiai laisva-
laikį praleisti. 

Smagiai pailsėję, links-
mi, pilni įspūdžių grįžome 
namo. Kartu praleistas lai-
kas tik dar labiau visus su-
buria darbui ir kūrybai.

Vilkaviškietės grožėjosi rajono apylinkėmis. 

Vilkaviškis:
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Ne tik groja, dainuoja, bet ir vairuoja

Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos vairuotojas Romas Bučionis spėja visur. 

nebuvo lengva. Pasak jos, savi-
valdybėms tai buvo nežinoma 
sritis, todėl prireikė laiko ir pa-
pildomų pastangų (tarp jų – ir 
skambučių iš Departamento), 
kol reikalai pajudėjo. Buvo sa-
vivaldybių, kurios nuoširdžiai 
rūpinosi sunkią negalią turin-
čiais vaikais ir viršijo visus pla-
nuotus rodiklius, tačiau buvo ir 
tokių, kurios taip ir nepatenki-
no nė vieno joms pateikto pra-
šymo sensorinėms priemonėms 
įsigyti.

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento Programų stebėsenos ir 
kontrolės skyriaus vedėjos Ma-
rijos Oleškevičienės teigimu, 
pernai sunkią negalią turinčių 
vaikų būstams pritaikyti bei 
sensorinėms priemonėms įsigy-
ti buvo skirta 468 tūkst. eurų, 
o panaudota 384 tūkst. eurų. 2 
savivaldybės prie vykdomų dar-
bų papildomai pridėjo 15 tūkst. 
eurų savo lėšų. Būstai pritaiky-
ti bei sensorinėmis priemonėmis 
sunkios negalios vaikai aprūpin-
ti 47 savivaldybėse. 

Visi pinigai – vienam būstui 
pritaikyti 

Šiaulių rajone gyvenamą-
ją vietą deklaravusi, tačiau pa-
čiuose Šiauliuose butą besinuo-
mojanti 11-metį autizmo spek-
tro sutrikimą turintį sūnų augi-
nanti Ingridos šeima jam reika-
lingų priemonių pernai negavo. 
Pagal registracijos vietą į Šiau-
lių rajono savivaldybę kreipusis 
moteris pasakoja sužinojusi, kad 
visos savivaldybei skirtos vals-
tybės lėšos bus panaudotos vie-
nam sunkios negalios vaiko būs-
tui pritaikyti, tad sensorinėms 
priemonėms pinigų neliks. 

Socialinės paramos skyriaus 
vyresnioji specialistė Virginija 
Kutkevičienė patvirtino, kad iš 
tikrųjų pernai visi šiai progra-
mai skirti pinigai buvo panau-
doti pirmo sąraše buvusio vaiko 
būstui pritaikyti. Kad darbai bū-
tų iki galo atlikti, pati savivaldy-
bė turėjo papildomai skirti ne-
mažą pinigų sumą. 

Ingrida apgailestavo, kad, 

sužinojusi, jog rajono savival-
dybė jos sūnaus sensorinėmis 
priemonėmis neaprūpins, ne-
galėjo kreiptis į miesto savival-
dybę, kurioje realiai ir gyveno. 
Pasak moters, nustatyti tokius 
pačius reikalavimus ir būstui 
pritaikyti, ir techninės pagalbos 
priemonėms įsigyti, neteisinga. 
Juk, pavyzdžiui, jos sūnui reika-
lingą pasunkintą liemenę vaikas 
gali dėvėti ne tik namuose, bet 
ir atostogaudamas pas močiutę. 

M. Oleškevičienė atkreipia 
dėmesį, kad į šiemet socialinės 
apsaugos ir darbo ministro pasi-
rašytą tvarkos aprašą yra įtrauk-
tas punktas, jog reikalavimai 
būstui netaikomi, kai įsigyjamos 
tik Techninės pagalbos priemo-
nių sąraše nurodytos priemo-
nės. Tiesa, nors paraidžiui rei-
kalavimas dėl registracijos ne-
taikomas, pasak M. Oleškevi-
čienės, dėl sensorinių priemo-
nių vis dėlto derėtų kreiptis į tą 
savivaldybę, kur vaikas regis-
truotas, nes lėšos savivaldybėms 
paskirstomos atsižvelgiant į jose 
gyvenančių vaikų su sunkia ne-
galia skaičių. 

Patvirtintas galutinis 
priemonių sąrašas

Zitos sūnui dabar – 7-eri. 
Autizmo spektro sutrikimą tu-
rintis berniukas – hiperakty-
vus, nekalba, nesukaupia dė-
mesio, menki jo socialiniai įgū-
džiai. Mama pasakoja, kad gana 
ilgokai artimieji, bičiuliai manė, 
kad ji dėl berniuko sveikatos ne-
rimauja be reikalo. O motinos 
širdis sakė: ne viskas gerai, ne 
visus blogumus išaugs. Nenu-
ramino jos ir tai, kad sūnus ne-
buvo agresyvus. Berniukui bu-
vo pustrečių metų, kai Šiaulių 
medikai jam nustatė mišrų rai-
dos sutrikimą ir lengvą neįga-
lumą, o po metų iš Kauno grį-
žo su autizmo diagnoze ir sun-
kiu neįgalumu.  

Sužinojusi apie galimybę 

gauti sūnui reikalingų sensori-
nių priemonių, Zita nedelsdama 
kreipėsi į šeimos gydytoją. Prieš 
tai ilgokai šiomis priemonėmis 
domėjosi internete, konsultavo-
si su ergoterapeute, kas jos vai-
kui labiausiai tiktų. Į berniukui 
reikalingų priemonių sąrašą bu-
vo įtrauktos pasunkintos riešės 
rankoms ir kojoms, pasunkin-
ta liemenė ir antklodė, rinkinys 
balansavimui, koordinacijai ge-
rinti, nusiraminti padedantis ha-
makas (sūnus nuo gimimo mė-
go suptis). Zita dėkinga ergote-
rapeutei už patarimą įsigyti prie 
sienos tvirtinamą švieselių sie-
nelę. Moteris prisipažįsta abe-
jojusi jos poreikiu, mat į tokius 
dalykus sūnus visiškai nekreipė 
dėmesio, tačiau medikės argu-
mentams, kad reikia ugdyti ber-
niuko domėjimąsi aplinka, ne-
prieštaravo. Ji šiandien džiaugia-
si pradedančiais ryškėti poky-
čiais – berniukas ima reaguoti 
į besikeičiančias švieseles, spal-
vas. „Gal ir atėjęs prie šviesofo-
ro sureaguos į jo signalus, galės 
atskirti spalvas“, – viliasi mama.

8-erių cerebrinį paralyžių ir 
autizmą turintį sūnų auginanti 
Živilė įsigijo berniuką nuramin-
ti padedančią kūno kojinę, bur-
bulų, šviesos siūlų įrenginį, jau-
trinančių kamuoliukų, specia-
lų kalbėjimą skatinantį veidro-
dį, kitų priemonių. Pasak ma-
mos, namuose įrengtas sensori-
nis kampelis kas vakarą padeda 
vaikui nusiraminti, jis lengviau 
užmiega, pagerėjo ir pats miegas. 

Kiekvienas vaikas kitoks – 
vienas išsikrauna šokinėdamas 
ant batuto, kitas nurimsta sup-
damasis hamake, vienam reikia 
pasunkintos antklodės, o ki-
tam – vizualinės stimuliacijos 
priemonių. Medikams, įparei-
gotiems išduoti specialią pažy-
mą, kurioje išvardytos konkre-
čiam vaikui reikalingos priemo-
nės, tai irgi buvo naujovė ir ne-
menkas iššūkis. Vieni konsulta-

vosi su kolegomis, kiti pasiklio-
vė geriausiai savo vaikų porei-
kius žinančiais tėvais. 

M. Oleškevičienė sako, kad 
pernai galiojusiame apraše ne-
buvo baigtinio sensorinių prie-
monių sąrašo, šiemet toks jau 
yra. Jis buvo parengtas atsižvel-
gus į tai, kokių priemonių sun-
kios negalios vaikus auginančios 
šeimos įsigijo daugiausiai bei 
pasikonsultavus su Vaiko rai-
dos centro specialistais. Į sąra-
šą buvo įtrauktos ir automobilių 
kėdutės, šalmai, kad ištikus epi-
lepsijos priepuoliui vaikas nesu-
sižeistų galvos. Baigtinio sąrašo 
reikėjo dar ir dėl to, kad pasitai-
kė atvejų, kai į gydytojo išduotą 
reikalingų sensorinių priemonių 
sąrašą buvo įtrauktų ne vaiko 
sveikatai, o bendrai namų gero-
vei reikalingų priemonių. 

Dar kartą kreiptis galės tik 
po 5 metų

Į Šiaulių miesto savivaldybę 
besikreipusios autizmo spektro 
sutrikimą turinčius vaikus au-
ginančios šeimos pasakoja vos 
nepatekusios į spąstus. Kadangi 
buvo pateikta apie 20 prašymų, 
visiems patenkinti (šioms prie-
monėms įsigyti numatyta mak-
simali suma – 1900 eurų) vals-
tybės biudžeto skirtų lėšų nepa-
kako, iš pradžių savivaldybė nu-
sprendė gautus pinigus visiems 
padalinti po lygiai (maždaug po 
380 eurų). Tėvai, žinoma, nesu-
tiko – juk už tokią sumą bran-
gesnių priemonių nenupirksi ir 
esminiai vaikų poreikiai nebus 
patenkinti, o dar kartą į savi-
valdybę jie galės kreiptis tik po 
5 metų. 

Pasak Živilės, galų gale Šiau-
liuose pinigai sunkios negalios 
vaikams buvo paskirstyti atsi-
žvelgiant į pagal prašymų gavimo 
datą sudarytą eilę bei konkre-
čius vaikų poreikius, tačiau ski-
riant ne daugiau kaip 1500 eurų. 
Nors į laimingųjų sąrašą moters 

Gyvenimo be pokyčių ir ki-
tų peripetijų paprastai nebū-
na. Tikriausiai be to jis būtų 
ir neįdomus, monotoniškas, 
rutiniškas. Tačiau neretai nu-
tinka staigių, nelauktų poky-
čių, kurie gyvenimą keičia iš 
esmės. Daug ką reikia pra-
dėti iš naujo.

Nemažai pokyčių žmogus 
patiria ir dėl pablogėjusios svei-
katos, kai tampa neįgalus. Rei-
kia daug ko atsisakyti, keisti. Ne 
visi vienodai priima naujus iššū-
kius, sunkumus ir problemas. Ne 
visuomet ir ne kiekvienam pasi-
seka rasti naujos veiklos. Ne vi-
sų vienoda patirtis, galimybės ir 
motyvacija.

Lemtingas posūkis įvyko 
ir ilgamečio vairuotojo Romo 
Bučionio gyvenime. Jis, kaip ir 
dauguma jaunuolių sovietmečiu, 
buvo pašauktas į kariuomenę. 
Tarnybą atliko Rusijos sostinėje 
Maskvoje. Po dvejų metų, grį-
žęs į Lietuvą, įsidarbino Lazdijų 

autotransporto įmonėje sunkve-
žimio vairuotoju. Po pusmečio 
pradėjo dirbti autobuso vairuo-
toju. Tai buvo prasmingiausias 
jo gyvenimo tarpsnis ‒ darbas 
su žmonėmis. Taip prabėgo du 
darbo dešimtmečiai. 

Keitėsi laikai ‒ reformos, 
reorganizacijos, privatizacijos. 
Mažėjo darbo apimtys, mažiau 
reikėjo ir darbuotojų. Mažėjo 
darbo užmokestis. Žmonės ieš-
kojo išeičių ir naujų galimybių. 
Atsirado krovininio transpor-
to paklausa. Perėjo čia dirbti ir 
Romas. Pradėjo vairuoti vadi-
namąją „fūrą“. Keliai vedė ne 
tik į kaimyninę Lenkiją, bet ir 
į Ispaniją, Portugaliją, kitas ša-
lis. Romas taip dirbo aštuone-
rius metus. Nors uždarbis buvo 
ir neblogas, tačiau varginantis 
darbas, miegas kabinoje, įtampa 
paliko savo pėdsaką. Sustreika-
vo širdis. Teko atlikti šuntavi-
mo operaciją. Tai pakeitė ir Ro-

mo gyvenimą ‒ buvo pripažin-
tas neįgalumas.

Ilgai nelaukęs, Romas įsto-
jo į Lazdijų rajono neįgaliųjų 
draugiją. Dar dirbdamas auto-
transporto įmonėje dalyvavo 
meno saviveikloje. O neįgalių-
jų draugijoje jau veikė ansam-
blis „Atjauta“. Čia Romas groja 
ne vienu muzikos instrumentu, 
dainuoja. Dalyvauja ir Lazdi-
jų kultūros centro populiaria-
me ansamblyje „Dziedukai“, 
kuriam vadovauja buvęs ilga-
metis „Atjautos“ meno vadovas 
Romas Mazėtis. „Dziedukai“ 
ne kartą pasirodė LRT laidoje 
„Duokim garo“. Be to, Romas 
yra ir Simno kultūros cent ro ka-
pelos „Simnyčia“ narys.  

Taip Romas grieitai įgijo ra-
jono neįgaliųjų pripažinimą. Va-
dovauja Lazdijų miesto ir kai-
miškosios seniūnijos padaliniui, 
yra rajono neįgaliųjų draugijos 
tarybos narys.

O kai prieš keletą metų drau-
gija gavo mikroautobusą, vai-
ruotojo ilgai neteko ieškoti. Pir-
mininkei O. Černiauskienei pa-
prašius, Romas neatsisakė.

Dabar Romas vežioja neįga-
liuosius į ligoninę atlikti inkstų 
dializę, veža neįgaliųjų draugijos 
narius į įvairius renginius. Kaip 

sakoma, Romo pilna visur. Tokia 
aktyvi R. Bučionio kasdienybė, 
toks jo gyvenimo būdas. Jis nie-
kuomet nesiskundžia, visuomet 
su šypsena, nors ir jam ne visa-
da būna lengva. Romo gyveni-
mo credo ‒ būti tarp žmonių, 
jiems padėti.

Juozas Vladas Rasiulis  

sūnus pateko, jų šeima vis dėlto 
nukentėjo: dėl sumažintos pini-
gų sumos ne tik turėjo atsisakyti 
kai kurių priemonių, bet ir 5 me-
tams prarado galimybę kreiptis 
dėl būsto pritaikymo darbų, ku-
rių, kaip dabar paaiškėjo, sūnui 
labai reikėtų. 

Koja kojon su užsienio 
šalimis

Pirmųjų metų patirtis at-
skleidė ir daugiau taisytinų da-
lykų. Pasak mamų, paaugliams 
netinka vaikiškų dydžių prie-
monės, o jeigu sąskaitoje atsi-
rado žodis „suaugusiems“, sa-
vivaldybės nesutiko jų apmokė-
ti. Labai užsitęsė ir jau užsakytų 
priemonių pristatymas. Ne vie-
na vasarą prašymą savivaldybei 
pateikusi šeima būtinas priemo-
nes gavo tik vasario pabaigoje, o 
ir tas pačias ne kartą teko keisti į 
esą alternatyviai priderintas, nes 
reikalingų tiekėjai neturėjo. Pa-
sitaikė atvejų, kai jau užsakytas 
priemones įmonės išbraukda-
vo iš prekių sąrašo ir tėvams te-
ko vėl eiti pas gydytoją, prašyti 
naujos medicininės pažymos su 
kitomis priemonėmis. 

Nepaisant pirmų metų ne-
susipratimų, autizmo spektro 
sutrikimą turintį sūnų augi-
nanti K. Žebrauskienė įsitiki-
nusi – valstybės parama, skir-
ta apsirūpinti sunkios negalios 
vaikų gyvenimą palengvinan-
čiomis priemonėmis, – labai 
svarbus žingsnis. Dalyvaudama 
Lietuvoje viešėjusios tarptauti-
nio lygio specialistės, dirban-
čios su autizmo spektro sutriki-
mą turinčiais vaikais, jų tėvais 
bei pedagogais, Džinos Deivis 
mokymuose, išgirdo ją sakant, 
kad „sensorinės dietos“ Didžio-
joje Britanijoje dabar „ant ban-
gos“. K. Žeb rauskienė džiaugia-
si – pagaliau ir mes bent vieno-
je vietoje einame koja kojon su 
užsienio šalimis. 

aldona MiliEŠKiENĖ

Sensorinės priemonės sunkios negalios 
vaikams: patirtis ir pokyčiai

(atkelta iš 1 psl.)
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Daktaras
Aiskauda

Daržinis poras (toliau – po-
ras) – dvimetis (kartais ir 

daugiametis) česnakinių šeimos 
svogūninis augalas plačiais laiš-
kais, pailgu svogūnėliu. Jis arti-
mas ropiniams svogūnams (esa-
ma apie 400 svogūnų rūšių, iš 
kurių tik 228 rūšys priskiriamos 
daržovėms ir česnakams), tik ne 
tokio aitraus kvapo (jei lyginsi-
me su česnaku ir svogūnu) ir 
švelnesnio skonio. Ši prieskoni-
nė, maistinė ir vaistinė daržovė 
būna 40–80 cm aukščio. Stie-
bas suformuotas iš linijiškų lapų 
makščių (primena cilindro for-
mos ropę). Prie pagrindo lapai 
šviesūs, viršūnėje tamsūs, gys-
loti ir smailūs. 

Pirmaisiais metais poras už-
augina lapus su netikru stiebu 
(pastarasis ir vartojamas mais-
tui), antraisiais – suformuoja 
sėk las (beje, porus patartina dau-
ginti sėklomis). Poras žydi (žie-
dai būna balti arba purpuriniai) 
liepą–rugpjūtį, vaisius (vaisių 
dėžutėse – daug juodų raukšlėtų 
sėklų) subrandina rugsėjį–spalį.

Maistui naudojama tiek apa-
tinė porų stiebo dalis, tiek jauni 
žali lapai (seni porų lapai būna 
sukietėję ir pageltę, todėl jų ne-
galima valgyti). Beje, porai būna 
žieminiai (stiebas storas ir trum-
pas), kurie vartojami kaip daržo-
vės, ir vasariniai (stiebas plonas 
ir ištįsęs) – kaip sultinių ir sriu-
bų prieskonis. Maistui tinka po-

rai, turintys tvirtą baltąją dalį ir 
nesuvytusią žaliąją dalį.

Cheminė sudėtis
Poras turi (ypač gausu ver-

tingų medžiagų baltojoje stiebo 
dalyje) 90 % vandens, daug di-
etinės ląstelienos, nemažai an-
gliavandenių, kvercetino, kemp-
ferolio, liuteino, vidutinišką kie-
kį eterinio aliejaus (jame yra sie-
ros ir jos junginių, iš kurių ypač 
svarbus sieros junginys alicinas), 
fitoncidų, baltymų, cukraus, pro-
teino, krakmolo, organinių rūgš-
čių, karotenoidų (iš jų mūsų orga-
nizme pasigamina vitaminas A), 
vitaminų (B grupės [B1, B2, B3, 
B6], C, E,  H [biotino], K, PP, folio 
rūgšties), šiek tiek baltymų, kal-
cio, kalio, fosforo, geležies, ma-
gnio, mangano, natrio, nikelio ir 
kai kurių kitų medžiagų.

Poras kulinarijoje
Ši daržovė mažai kaloringa – 

100 gramų turi tik apie 33 kilo-
kalorijas. Poras tinka sriuboms, 

troškiniams, salotoms, užkan-
džiams, padažams arba – tai 
praktikuojama kai kuriose Pie-
tų Europos šalyse – tiesiog ga-
li būti valgomas su juoda duona 
ir druska. Poras, kaip ir svogū-
nas, puikiai dera su mėsos, žu-
vies valgiais, kiaušiniene, sūriu 
(dažniausiai smulkintais porais 
pagardinami jau paruošti val-
giai). Nuo seno poras valgomas 
šviežias. Pavyzdžiui, prancūzai 
susmulkinto poro įmaišo į tešlą, 
troškintą porą valgo su tarkuo-
tu sūriu ar grybais. Kartais poras 
konservuojamas, džiovinamas 
(kad išsilaikytų per žiemą), bet 
savo naudingųjų savybių dėl to 
nepraranda. Taip pat galima porą 
užšaldyti (pavyzdžiui, kartu su 
kitomis daržovėmis) nesibaimi-
nant, kad nukentės jo maistinės 
ar gydomosios savybės. 

Įsidėmėtina! 
Šviežią porą šaldytuve gali-

ma laikyti ne ilgiau kaip savaitę, 
šaldymo kameroje – apie 3 mė-

nesius. Beje, išdžiovintas poras 
gerai išsilaiko iki 12 mėnesių. 

Džiovinimui poras paruošia-
mas taip: stiebas supjaustomas 
žiedais, laiškai taip pat susmul-
kinami – bus lengviau džiovin-
ti. Džiovinama įvairiais būdais: 
1) šiek tiek sušildytoje paprastoje 
orkaitėje, 2) mikrobangėje kros-
nelėje, 3) kambario temperatūros 
vėdinamoje patalpoje. Nereikia 
baimintis, kad džiūdamas poras 
neteks biologiškai aktyvių me-
džiagų; po šios procedūros bal-
tojoje poro dalyje vitamino C 
netgi padaugėja.

Gydomosios savybės:
 gerina apetitą;
 aktyvina virškinimo sis-

temos veiklą;
 stiprina tulžies pūslės ir 

kepenų veiklą;
 didina fizinį ir protinį dar-

bingumą (padeda įveikti fizinį 
ir protinį nuovargį, susikoncen-
truoti, stiprina atmintį ir gebėjimą 
apdoroti sudėtingą informaciją);
 gerina regėjimą;
  normalizuoja medžiagų 

apykaitą (tai ypač svarbu turint 
polinkį tukti);
 naikina šlapimo pūslės už-

degimą sukėlusį užkratą;
 lėtina prostatos, žarnyno ir 

kiaušidžių vėžio vystymąsi (tai 
susiję su pore esančiu kverceti-
nu, kempferoliu ir kai kuriomis 
kitomis medžiagomis);
 padeda organizmui šalin-

ti šlakus;
  neleidžia kauptis skys-

čiams, skatina šlapimo išsisky-
rimą;
  tinka sergant širdies ir 

kraujagyslių ligomis, mažakrau-
jyste, artritu, podagra, skorbutu, 

reumatinėmis ligomis, ateroskle-
roze (poro medžiagos mažina 
„blogojo“ cholesterolio įsiurbi-
mą žarnyne, neleidžia susidaryti 
cholesterolio apnašoms vidinėse 
kraujagyslių sienelėse);
 poro fitoncidai kartu su ki-

tomis gydymo priemonėmis pa-
deda įveikti kosulį, anginą, slogą; 
  palengvina kvėpavimą 

sergant šienlige, gripo metu, per-
sišaldžius;
 valo žarnyną nuo toksi-

nų, gerina normaliõsios (nau-
dingõsios) mikrofloros veiklą;
 pasižymi kraujospūdį nor-

malizuojančiomis savybėmis 
(šiek tiek žemina kraujospūdį).

Pastaba: nedera porų varto-
ti ilgai ir be saiko, nes gali pa-
didėti skrandžio sulčių rūgštin-
gumas, atsirasti kitokių virški-
nimo sutrikimų bei pakilti arte-
rinis kraujospūdis.

Poras nevartotinas, kai:
 sergama skrandžio arba 

dvylikapirštės žarnos opalige, 
gastroduodenitu (skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos uždegimu); 
 nustatyta oksalatų (rūgšty-

nių rūgšties druskos ir esterių – 
organinių junginių, kuriuose an-
gliavandenilio radikalą ir rūgš-
ties likutį jungia deguonies ato-
mas) kilmės inkstų akmenligė;
 žmogus alergiškas nike-

liui ir jo junginiams (poras turi 
daug nikelio);
 žindomas kūdikis.
Pastabos: 
1) kai poras valgomas mažais 

kiekiais ir tik retkarčiais, skran-
džio, dvylikapirštės žarnos opa-
ligės bei gastroduodenito paū-
mėjimo paprastai nebūna;

2) kai motina, žindanti kūdi-
kį, valgo porus, motinos piene at-
siradęs poro prieskonis gali kūdi-
kiui nepatikti; taip gali nutikti su-
valgius česnako, svogūno ir pan. 
produktų; beje, tai labiau tinka 
tada, kai česnakai, svogūnai ir 
porai valgomi didesniais kiekiais.

Romualdas OGiNsKas

„Iki šiol ligonių kasos pacien-
tams kompensuodavo tik ce-
mentinio tvirtinimo klubo są-
nario endoprotezus, bet nuo šiol 
pacien tai su medikais galės pasi-
rinkti, kuris yra tinkamesnis kon-
krečiu ligos atveju. VLK centrali-
zuotai nupirkti mechaniniai klu-
bo protezai, kaip ir cementiniai, 

Prieskoninės, maistinės 
ir vaistinės daržovės: 

poras

Gera žinia: pacientams kompensuojami 
naujos rūšies endoprotezai 

Konsultuojame, komentuojame

bus pristatomi į gydymo įstaigas, 
kuriose atliekamos jų implan-
tavimo operacijos, apmokamos 
PSDF lėšomis. Taigi patiems pa-
cientams nei už operaciją, nei už 
endoprotezą mokėti nereikės“, – 
sako VLK direktoriaus pavaduo-
toja Neringa Norkūnaitė.

Jos teigimu, yra pasirašyta 
dvejų metų sutartis su mecha-
ninių endoprotezų tiekėju. Pla-
nuojama, kad per metus bus im-
plantuota 750–1000 endoprote-
zų ir tam prireiks iki milijono 
eurų PSDF biudžeto lėšų. 

„Jaunesnio amžiaus pacientų 
kaulo būklė geresnė, todėl jiems 
galima implantuoti ir mechani-
nio tvirtinimo klubo endopro-
tezus. Pastarieji galės būti kom-
pensuojami tiems pacientams, 
kurie į endoprotezų skyrimo ei-
lę buvo įtraukti iki jiems sukaks 
65 metai“, – pabrėžia VLK di-
rektoriaus pavaduotoja.

Skaičiuojama, kad kiekvie-
nas pacientas, kuriam bus im-
plantuojamas PSDF lėšomis 

kompensuojamas mechaninio 
tvirtinimo protezas, sutaupys 
nuo 2 tūkst. iki 3 tūkst. eurų.

VLK primena, kad pacien-
tai, norintys gauti PSDF lėšo-
mis kompensuojamą endopro-
tezą, turi kreiptis į gydymo įs-
taigą, kurioje gydytojas ortope-
das traumatologas, įvertinęs pa-
ciento sveikatos būklę, užpildys 
ir užregistruos prašymą skirti 
kompensuojamąjį sąnario endo-
protezą VLK informacinėje sis-
temoje. Vėliau VLK tinklalapy-
je žmogus galės pasitikrinti savo 
vietą sąnarių endoprotezų eilėje. 
Be to, svarbu žinoti, kad pacien-
tas gali pats pasirinkti gydymo 
įstaigą, kurioje jam bus atlikta 
sąnario keitimo operacija ir pa-
skirtas sąnarys. 

Ligonių kasų duomenimis, 
vien pernai buvo atlikta per 5 
tūkst. pirminių klubo sąna-
rio endoprotezavimo operaci-
jų. Tam prireikė 2,5 mln. eurų 
PSDF biudžeto lėšų.

VlK ir „Bičiulystės“ inf.

Didėja Privalomojo svei-
katos draudimo fondo 
(PSDF) lėšomis apmoka-
mų endoprotezų pasirinki-
mas. Nuo šiol pacientams 
kompensuojami ne tik ce-
mentinio, bet ir mechani-
nio tvirtinimo klubo sąna-
rio endoprotezai. Valstybi-
nės ligonių kasos prie Svei-
katos apsaugos ministeri-
jos (VLK) specialistų teigi-
mu, šis sprendimas gerokai 
palengvins finansinę naš-
tą klubo sąnario skausmus 
kenčiantiems pacientams.

Daržovė
(100 g)

Vitaminai
 

C mg E mg B
1
 mg B

2
 mg B

3
 mg B

6
 mg H mkg

česnakas 14 0,01 0,2 0,08 0,15 0,2 1,5

svogūnas 7,13 0,07 0,03 0,02 0,17 0,15 3,5

poras 26 0,53 0,09 0,07 0,14 0,26 1,6

Priedas. Porui artimų daržovių kai kurių vitaminų kiekių palyginamoji lentelė: 

Paaiškinimas: mg – miligramas (1 mg = 1/1000 gramo); mkg – mikrogramas (1 mkg = 1/1000 miligramo).

Sveikatos apsaugos ministerija 
(SAM) siekia užtikrinti, kad 

raidos sutrikimai vaikams būtų 
diagnozuojami kuo anksčiau ir 
tiksliau, nes tai suteikia daugiau 
galimybių jiems ir jų tėveliams 
tikėtis kuo geresnių raidos re-
zultatų, o ateityje – sėkmingiau 
integruotis visuomenėje. Tuo 
tikslu nuo rudens medikai bus 
finansiškai skatinami profilakti-
nio sveikatos tikrinimo metu at-
likti ankstyvąjį vaikų psichomo-
torinės raidos vertinimą. Tai nu-
matyta l.e.p. sveikatos apsaugos 
ministro Aurelijaus Verygos įsa-
kyme. Tokia naujovė įtraukta ir 
į pagalbos planą autizmą ar kitus 
raidos sutrikimus turintiems vai-
kams bei juos auginantiems tė-
vams, kurį trys ministrai – svei-
katos apsaugos, socialinės apsau-
gos ir darbo bei švietimo, mokslo 
ir sporto – pasirašė dar balandį.

Laikinai einančio pareigas 
sveikatos apsaugos ministro 
A. Verygos teigimu, kuo anks-
čiau diagnozuojami raidos sutri-
kimai vaikams, tuo daugiau tu-
rime galimybių laiku jiems su-

teikti reikiamą ir kokybišką pa-
galbą, o tai gali žymiai sumažinti 
problemų ateityje.

Ankstyvasis psichomotori-
nės raidos tikrinimas atliekamas 
vaikams nuo gimimo iki 4 me-
tų. Vertinamos pagrindinės vaiko 
raidos sritys: bendroji motorika, 
smulkioji motorika, pažinimas, 
kalbos supratimas ir išraiška, sa-
vitvarka, socialinė emocinė raida. 
Pavyzdžiui, vertinama, ar 3 mė-
nesių amžiaus vaikas laiko galvą 
gulėdamas ant pilvo, 6 mėnesių – 
ar paima paduotą žaislą, 9 mėne-
sių – ar sėdi savarankiškai, 2 me-
tų – ar atneša daiktus, norėdamas 
juos parodyti, 3 metų – ar sudeda 
3 formų dėlionę nesuklysdamas, 
4 metų – ar žaidžia vaidmeninius 
žaidimus ir panašiai.

Pastebėjus, kad vaiko raida 
neatitinka jo amžiaus arba yra ri-
zikos veiksnių vystytis vaiko rai-
dos sutrikimui, skiriamas išsa-
mesnis vaiko raidos vertinimas 
bei suteikiama ankstyva kom-
pleksinė pagalba vaikui ir jo ar-
timiesiems.

saM ir „Bičiulystės“ inf. 

Skatinama anksčiau nustatyti 
vaikų raidos sutrikimus
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2019 m. liepos 25 d. Vilniuje 
mirė agronomas, ekonomis-
tas, kurį laiką ėjęs buvusios 
Lietuvos invalidų draugijos 
pirmininko pareigas, biome-
dicinos mokslų daktaras Al-
gimantas Grabauskas. Ana-
pilin jis iškeliavo praėjus ke-
lioms dienoms po 86ojo sa-
vo gimtadienio.   

„Į gyvenimą atėjau Dariaus 
ir Girėno didvyriško skrydžio 
vasarą. Pasirinkti laiką savo vie-
ninteliam gyvenimui neturėjau 
jokios galimybės. Ir niekas čia 
nepriklauso nuo žmogaus, vis-
kas fatališka. Atrodo, kad apie 
tai susimąstę, turėtume visi mū-
sų Žemės žmonės apsikabinti, 
mylėti vienas kitą, bendromis 
pastangomis kaip akies vyzdį 
saugoti mūsų planetą, rūpintis, 
kad visiems joje būtų gera. Bet 
taip nėra... Mūsų Žemėje tai vie-
noje, tai kitoje vietoje vyksta ka-
ras, liejasi kraujas, žmonės susi-
priešinę“, – rašė A. Grabauskas.

A. Grabauskas gimė Uk-
mergėje. Čia pokario metais pa-
tyrė pirmuosius gyvenimo iš-
bandymus. Su draugais bandy-
damas sprogmenį, likusį ir ras-
tą po karo, neteko kairės rankos. 
Vienas draugas per tą nelaimę 
žuvo, kitas buvo sužeistas. Ne-
galia Algimanto nepalaužė, bai-
gęs vidurinę mokyklą pasiryžo 
siekti aukštojo mokslo, Kaune 
baigė Lietuvos žemės ūkio aka-
demiją. Tiesa, kaip neįgalaus 
jaunuolio iš pradžių į ekonomis-
to specialybę nenorėjo priimti – 
esą reikės motociklu po kolcho-
zų brigadas važinėti, o jis to da-
ryti nesugebės... Algimantas ne-
pasidavė, kreipėsi į valdžios įs-
taigas ir sulaukė palaikymo. 

Gavęs agronomo diplomą, 
pasirinko šios srities moksli-
ninko kelią. Padirbėjęs Žemės 
ūkio ekonomikos institute, grį-
žo į akademiją kaip dėstytojas, 
joje buvo docentas. Dirbo ir ki-
tose mokslo, pedagoginėse įstai-
gose. A. Grabausko mokslinio 
darbo kryptis – sodininkystės 
intensyvinimas ir efektyvumas. 
Paskelbė apie 300 mokslinių 
straipsnių, parašė tris knygas. 

Jo, kaip mokslininko, vardas 
ir pavardė įrašyti lietuviškose 
enciklopedijose.

1992–1994 m. A. Grabaus-
kas buvo tuometinės Lietuvos 
invalidų draugijos pirmininko 
pavaduotojas, 1994–1996 m. 
dirbo pirmininku. Būdamas 
didžiausios šalies neįgaliųjų 
organizacijos vadovu, jis daž-
nai lankė neįgaliuosius rajo-
nuose ir miestuose, gyveno jų 
rūpesčiais, ieškojo būdų, kaip 
jiems padėti ir stiprinti juos tel-
kiančią neįgaliųjų organizaciją. 
A. Grabauskas aktyviai siekė, 
kad būtų racionaliai naudoja-
mos valstybės neįgaliesiems 
skirtos lėšos, principingai tuos 
klausimus kėlė valdžios įstai-
gose. Viename interviu jis taip 
apibūdino tokių pastangų va-
romąją jėgą: „Ją pavadinčiau 
laime, kurią neįgalusis ir jų or-
ganizacijos vadovas ar visuo-
menininkas patiria, padėdamas 
sunkiai besiverčiančiam, anot 
vienos TV laidos, parduoti sa-
vo bėdą gyvenimo turguje. Tai 
padaryti tikrai nelengva, bet ir 
atpildas didelis – bent kruopele 
palengvintas vargano žmogaus 
gyvenimas“. 

Beveik 30 metų A. Gra-
bauskas bendravo su „Bičiu-
lystės“ savaitraščiu, nuo jo lei-
dybos pirmųjų numerių skelbė 
mūsų laikraštyje komentarus, 
pamąstymus ne vien apie ne-
įgaliesiems rūpimus reikalus, 
bet ir apie gyvenimo prasmę, 
gerumo mūsų santykiuose 
svarbą, humanistines verty-
bes. Jo mintys ir jo darbai il-
gai primins taurų Žmogų, su 
kuriuo dabar atsisveikiname. 

„Bičiulystės“ redakcija

Pro memoria

Algimantas Grabauskas 
(19330722 – 20190725)pirmą kartą. Stovykla pranoko jo 

išankstinius lūkesčius. Visi vai-
kai buvo nuolat užimti, dėl to jų 
negalia likdavo nuošalyje. 

„Kai sugebi priimti šiuos vai-
kus, kai nefiksuoji jų negalios, 
to, kad jie kažko negali, kai leidi 
jiems prisitaikyti, vaikai atveria 
naujas savo galimybes“, – dali-
jasi patirtimi D. Mikaliūnas. Ži-
noma, buvo visokių situacijų – ir 
epilepsijos priepuolių, ir pykčių, 
bet viską pavyko išsiaiškinti ir iš-
spręsti. Jo manymu, tokios sto-
vyklos – gera proga paaugliams 
ir jų tėvams pamatyti savo vai-
kus iš šono – ne paslaptis, kad 
negalią turintys vaikai būna per-
nelyg globojami, o tai gera ga-
limybė įgyti savarankiškumo. 

Į šias stovyklas tradiciškai 
kviečiami vaikai su tėvais. Su 
mamomis daugiau bendravusi 
psichologė Vidutė Ališauskaitė 
taip pat pritaria, kad stovyk la pa-
vyko – buvo pakankamai daug 
paauglius sudominusios veiklos, 
tiek stovyklos vadovai, tiek sava-
noriai dirbo darnioje komando-
je ir operatyviai sprendė kylan-
čias problemas. Psichologė pasi-
džiaugė, kad mamos, jau kelintą 
kartą atvykstančios į šią stovy-
klą, vis labiau džiaugiasi gyve-
nimu, aktyviau siekia savo tiks-
lų. Stovykloje dar kartą buvo 
sudarytos galimybės pakalbėti 
apie auginant neįgalų vaiką ky-
lančias problemas ir jų sprendi-
mo būdus. Pasak V. Ališauskai-
tės, svarbu išmokti gyventi su 
esama situacija ir džiaugtis tuo, 
ką duoda gyvenimas.

Susirado daug  
draugų

Birštoniškis Kasparas Jemel-
janovas su mama Beata šioje sto-
vykloje dalyvauja jau trečią kartą. 
„Susitinkame senus draugus, vie-
ni kitus pažįstame, čia jaučiamės 
savi“, – dalijasi įspūdžiais Beata. 

Nors Kasparas turi sunkią 
negalią, sunkiai kalba ir juda, 
turi kitų sveikatos sutrikimų, jis 
stovykloje susirado daug drau-
gų. O to jam labai trūksta namų 
aplinkoje. Beata džiaugiasi, kad 
Kasparas buvo įtrauktas į visas 
veiklas, netgi dalyvavo vaidini-
me. Net ir mama nebebuvo tokia 
svarbi. Ypač jam patiko lankytis 
saldainių fabrike ir pasigaminti 
savo ledinuką. Žinoma, Kaspa-

ras pavargo, tačiau emocijos lie-
josi per kraštus ir jis dar ilgai kal-
bės apie tai, ką patyrė stovykloje. 

Beata neslepia, kad tokia sto-
vykla naudinga ne tik vaikams, 
bet ir mamoms – jos taip pat pa-
vargsta. Moteris sako leidusi sau 
atsipalaiduoti, pasidžiaugti aki-
mirka. „Tai buvo geras atokvė-
pis nuo darbų, nuo rūpesčių – 
juk jei mama jaučia stresą, ir 
vaikas blogai jaučiasi“, – įsitiki-
nusi Beata. Mamoms buvo labai 
naudingi pokalbiai su psichologe 
V. Ališauskaite. Ji sako to metu 
ramiai palikdavusi Kasparą sava-
norėms – jos puikiai susitvarkė. 
O ir charizmatiškas vadovas Do-
vydas sugebėjo rasti bendrą kal-
bą su visais stovyklos dalyviais. 
Pasak Beatos, galimybė kartą per 
metus atvažiuoti į stovyklą jiems 
labai svarbi. Džiugu, kad Kaspa-
ras čia vertinamas toks, koks jis 
yra. Į įprastą stovyklą jos sūnų 
vargu ar priimtų – paprastai va-
dovams trūksta kompetencijų, o 
ir veiklos nėra tokios pritaikytos, 
kaip čia. Be to, Kasparui reikia 
nuolatinės priežiūros – jis nuo-
lat patiria epilepsijos priepuolius, 
vartoja daug vaistų, todėl be ma-
mos negalėtų pasilikti. 

Beata sako, kad tokių vaikų, 
kaip Kasparas, galimybės integ-
ruotis į visuomenę vis dar yra ri-
botos. Visuomenėje labai trūksta 
supratimo. Ypač švietimo srityje. 
Už viską reikia kovoti. „Esame 
pirmieji, kurie nutiesime kelią į 
toleranciją ir tikiuosi, kad kaž-
kam po mūsų eiti tuo keliu bus 
kur kas lengviau, – dalijasi pa-
tirtimi moteris. – Kiek vieną die-
ną mokomės gyventi. Jei viskas 

būtų už mus padaryta, mes ne-
būtume tokios stiprios ir mūsų 
vaikai neturėtų tokios vaikystės, 
kaip turi dabar.“ 

Stovykla – didelė  
dovana 

Ieva Sartaitytė, gyvenan-
ti Marijampolės savivaldybėje, 
taip pat jau trečią kartą dalyvavo 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos su-
rengtoje stovykloje. Ji šiemet bu-
vo vienintelė mergaitė, bet dėl to 
nė kiek nesisieloja – puikiai pri-
tapo: jai patiko ir tinklinis, ir es-
tafetės, ir pasivaikščiojimai prie 
jūros. Jos mama Lina sako, kad 
tokia stovykla – didžiulė dova-
na tiek jai pačiai, tiek jos mer-
gaitei – tai nauji įspūdžiai, nauji 
draugai ir daug smagių akimir-
kų, įdomių patirčių. Pasak Li-
nos, laikas stovykloje praėjo la-
bai greitai – 5 dienų netgi buvo 
per maža... L. Sartaitienė džiau-
giasi, kad mergaitė, kuri pirmą 
kartą atvažiavusi į stovyklą buvo 
itin nedrąsi, dabar jau daug la-
biau pasitiki savimi, noriai ben-
drauja, įsijungia į visas veiklas. 
Svarbu tai, kad čia niekas nesi-
šaipo, neišskiria, priima vieni 
kitus tokius, kokie jie yra. Ievu-
tei sunkiau sekasi loginis mąsty-
mas, nėra lengva susiorientuoti 
laike, trūksta savarankiškumo, 
tačiau ji labai draugiška. Itin gra-
ži draugystė užsimezgė tarp jos ir 
Kasparo. Jų draugystė nesibaigia 
net ir pasibaigus stovyklai – su-
siskambina, vyksta vieni pas ki-
tus į svečius. Jų mamos stebisi – 
atrodo, kad negalią turintys vai-
kai geriau vieni kitus supranta. 

Stovyklą organizavusi Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos projek-
tų koordinatorė Saulė Vėjelienė 
taip pat patenkinta stovykla – ji 
dėkinga tiek jos vadovams, tiek 
savanoriams, o taip pat ir tėvams, 
kurie aktyviai įsijungė į stovyk-
los veiklas, netgi jai skirtą sukūrė 
dainą. „Prasidėjusi nuo darbo sa-
vanoriškais pagrindais, stovyk la 
vis tobulėja. Galime pasiūlyti vis 
įdomesnių veiklų, – sako S. Vė-
jelienė. – Šiemet pirmą kartą ats-
kirai pakvietėme stovyklauti ma-
žesnius vaikus ir paauglius. Įsi-
klausome į tėvų pastabas ir tiki-
mės, kad ir ateityje stovykla bus 
įdomi bei naudinga.“

aurelija BaBiNsKiENĖ 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos archyvo 

nuotr.

Stovyklos paaugliams vadovas: 
kiekvienas vaikas turi neatskleistų galių

(atkelta iš 1 psl.)

Jūra, saulė ir draugai – didžiausi vasaros džiaugsmai.

Daug įspūdžių stovyklautojams paliko apsilankymas saldainių fabrike.

Lygių galimybių kontrolierių 
pavaduojanti Seimo kontrolierė 
Milda Vainiutė kreipėsi į ban-
ko „Luminor“ vadovybę reko-
menduodama priimant sprendi-
mą dėl būsto paskolos suteikimo 
asmens šalpos neįgalumo pen-
siją priskirti prie tvarių pajamų.

Toks sprendimas buvo priim-
tas išnagrinėjus gyventojos skun-
dą. Pareiškėja teigė, kad dėl turi-
mos negalios „Luminor“ bankas 
nesuteikė jai paskolos. Kontro-
lierė skundą pripažino nepagrįs-
tu, nes atsisakymą išduoti pasko-
lą lėmė ne pareiškėjos negalia, o 

bendras šeimos pajamų lygis. Ta-
čiau atlikus tyrimą paaiškėjo, kad 
vertindami bendras šeimos paja-
mas dėl paskolos būstui suteiki-
mo banko darbuotojai prie jų ne-
prideda socialinių išmokų. 

M. Vainiutė pabrėžia, kad ri-
botą darbingumą turintiems as-
menims su negalia šalpos pensija 
dažnai yra pagrindinis ar netgi 
vienintelis stabilus pajamų šalti-
nis, tad jų nepriskiriant prie tva-
rių pajamų apribojamos nema-
žos gyventojų dalies galimybės 
įsigyti būstą.

„Bičiulystės“ inf. 

Siūloma atsakingiau vertinti 
neįgaliųjų pajamas
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30, 
8.30 – žinios, orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, rugpjūčio 5 d. 
09:20 Senis. N-7. 301 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 8. N-7. 
8/6 s. 11:10 Komisaras Reksas 16. N-7. 
16/5 s. 12:00 Beatos virtuvė. (kart.). 
13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loteri-
ja „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. 
Ponių rojus. N-7. 123 s. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Var-
totojų kontrolė. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Kostiumuotie-
ji 4. N-7. 4/8, 4/9 s. 00:30 Klausimėlis.
lt. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Sa-
vaitė. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio 
žinios (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Komisaras Reksas 16. N-7. 16/5 
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 123 s. (kart.).

Antradienis, rugpjūčio 6 d. 
09:20 Senis. N-7. 302 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 8. N-7. 
8/7 s. 11:10 Komisaras Reksas 16. 
N-7. 16/6 s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Ke-
no Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 124 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 (Ne)emigrantai. 
(subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos te-
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedici-
ja „Dniepru per Ukrainą“. 22:30 Dvi-
račio žinios. 23:00 Kostiumuotieji 4. 
N-7. 4/10, 4/11 s. 00:30 Klausimėlis.lt. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota, kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 03:30 Dviračio žinios (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Komi-
saras Reksas 16. N-7. 16/6 s. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių 
rojus. N-7. 124 s. (kart.).

trečiadienis, rugpjūčio 7 d. 
09:20 Senis. N-7. 303 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 8. N-7. 
8/8 s. 11:10 Komisaras Reksas 16. N-7. 
16/7 s. 12:00 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lie-
tuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 125 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Mano mama gami-
na geriau! 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedici-
ja „Dniepru per Ukrainą“. 22:30 Dvi-
račio žinios. 23:00 Kostiumuotieji 4. 
N-7. 4/12, 4/13 s. 00:30 Klausimėlis.lt. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Stilius. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio ži-
nios (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Komisaras Reksas 16. N-7. 16/7 
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 125 s. (kart.).

ketvirtadienis, rugpjūčio 8 d.
09:20 Senis. N-7. 304 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 8. N-7. 
8/9 s. 11:10 Komisaras Reksas 16. N-7. 
16/8 s. 12:00 Gyvenimas. (subtitruo-
ta). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 
Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 126 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite dak-

taro. 19:30 Daiktų istorijos. Ved. Sau-
lius Pilinkus. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos te-
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedici-
ja „Dniepru per Ukrainą“. 22:30 Dvi-
račio žinios. 23:00 Kostiumuotieji 4. 
N-7. 4/14, 4/15 s. 00:30 Klausimėlis.
lt. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Va-
karas su Edita. (kart.). 02:00 LRT ra-
dijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
03:30 Dviračio žinios (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Komisaras 
Reksas 16. N-7. 16/8 s. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. 
N-7. 126 s. (kart.).

Penktadienis, rugpjūčio 9 d. 
09:20 Senis. N-7. 305 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 8. N-7. 
8/10 s. 11:10 Komisaras Reksas 16. N-7. 
16/9 s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subti-
truota, kart.). 13:00 Vartotojų kontro-
lė. (kart.). 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 127 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Naciona-
linė paieškų tarnyba. 19:30 Beatos 
virtuvė. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Muzikinis 
pokalbių šou „Vakarėja“ su Marty-
nu Starkumi. N-7. 22:40 Fantastiškas 
penktadienis. Hobitas: Smogo dyky-
nė. N-14. 01:15 Dokumentinė apybrai-
ža „Mes nugalėjom“. 01:40 Klausimė-
lis.lt (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
03:30 Šventadienio mintys. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Komi-
saras Reksas 16. N-7. 16/9 s. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių 
rojus. N-7. 127 s. (kart.).

Šeštadienis, rugpjūčio 10 d. 
06:05 Gyvenimas. (subtitruo-

ta, kart.). 07:00 Klausimėlis.lt. 07:15 
Mažasis princas. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 La-
bas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Nilas. 
Didingoji upė. 3 d. Gyvybės gija dy-
kumoje. (subtitruota). 12:55 Pasaulio 
dokumentika. Įstabiausios Indone-
zijos salos. 2 d. Musonų srities salos. 
(subtitruota). 13:50 Džesika Flečer 8. 
N-7. 8/11, 8/12 s. 15:25 Klausimėlis.lt. 
15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Euromaxx. 18:30 Vakaras 
su Edita. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Gra-
žiausios poetų dainos. 22:40 Antikva-
riato paslaptys. Žudanti aistra. N-7. 
(subtitruota). 00:05 Hobitas: Smogo 
dykynė. N-14. (kart.). 02:40 Pasaulio 
dokumentika. Nilas. Didingoji upė. 
3 d. Gyvybės gija dykumoje. (subti-
truota, kart.). 03:30 Pasaulio doku-
mentika. Įstabiausios Indonezijos sa-
los. 2 d. Musonų srities salos. (subti-
truota, kart.). 04:25 Džesika Flečer 8. 
N-7. 8/11, 8/12 s. (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 11 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Šventadienio mintys. 07:30 
Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi kaime 
gera. Veikime kartu. 08:30 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių 
Grimų pasakos. 28 s. Šešetas traukia 
per pasaulį. 10:00 Gustavo enciklo-
pedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gy-
vūnai. Rasa Eilunavičienė. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Mėlynoji pla-
neta 2. 3 d. Koraliniai rifai. (subtitruo-
ta). 12:55 Pasaulio dokumentika. Na-
mibo dykumos karalystė. (subtitruo-
ta). 13:50 Mis Marpl 4/3 s. Kodėl nepa-
klausė Evans? N-7. 15:25 Klausimėlis.
lt. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Istorijos detektyvai. (subtitruo-
ta). 16:45 Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Duokim ga-
ro! 19:30 Savaitė. 20:25 Loterijos „Ke-
no Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Premjera. 
Laisvės kaina. Sąjūdis. 9, 10 s. 22:50 
Melo išradimas. N-7. (subtitruota). 
00:30 Miestiečiai. N-14. (subtitruota). 
02:20 Klausimėlis.lt (kart.). 02:35 Pa-
saulio dokumentika. Mėlynoji plane-
ta 2. 3 d. Koraliniai rifai. (subtitruota, 
kart.). 03:25 Pasaulio dokumentika. 
Namibo dykumos karalystė. (subti-
truota, kart.). 04:20 Mis Marpl 4/3 s. 
Kodėl nepaklausė Evans? N-7. (kart.).

tV3
Pirmadienis, rugpjūčio 5 d. 
00:10. Iksmenai. Pradžia. Ernis 

(kart.) . 02:10. Aukštis (kart.). 03:40. 
Pavojingas susitarimas. 06:10. Televi-
trina 34. 06:25. Žvaigždžių karai. Su-
kilėliai 3, 40. 06:55. Simpsonai (kart.) 
22, 11. 07:25. Simpsonai (kart.) 22, 12. 
07:55. Ūkio šefas (kart.) 1, 10. 08:20. 
Maisto kelias (kart.) 2, 6. 08:55. Mei-
lės sūkuryje 3123. 10:00. Paslaptin-
gas gyvenimas 1, 15. 11:00. Paslap-
tingas gyvenimas 1, 16. 12:00. Svo-
tai 1. 13:00. Pažadėtoji 6, 589. 13:30. 
Pažadėtoji 6, 590. 14:00. Pažadėtoji 
6, 591. 14:30. Pažadėtoji 6, 592. 15:00. 
Simpsonai 22, 13. 15:30. Simpsonai 
22, 14. 16:00. TV3 žinios 154. 16:25. 
TV3 orai 154. 16:30. TV Pagalba 12, 
17. 18:30. TV3 žinios 217. 19:22. TV3 
sportas 1. 19:27. TV3 orai 217. 19:30. 
Atsargiai! Merginos 4, 68. 20:00. At-
sargiai! Merginos 4, 69. 20:30. Kam ta 
meilė? 2, 21. 21:00. TV3 vakaro žinios 
123. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 
orai 123. 22:00. Plėšikai.

Antradienis, rugpjūčio 6 d. 
00:10. Kaulai 12, 2. 01:10. Legen-

dos 2, 5. 02:00. Raitelis be galvos 2, 2. 
02:50. Greislendas 3, 4. 03:40. Kaulai 
(kart.) 12, 2. 04:25. Naujakuriai 2, 18. 
04:50. Svotai (kart.) 1. 06:10. Televi-
trina 34. 06:25. Žvaigždžių karai. Su-
kilėliai 3, 41. 06:55. Simpsonai (kart.) 
22, 13. 07:25. Simpsonai (kart.) 22, 14. 
07:55. Atsargiai! Merginos (kart.) 4, 
68. 08:25. Atsargiai! Merginos (kart.) 
4, 69. 08:55. Meilės sūkuryje 3124. 
10:00. Paslaptingas gyvenimas 1, 17. 
11:00. Paslaptingas gyvenimas 1, 18. 
12:00. Svotai 2. 13:00. Pažadėtoji 6, 
593. 13:30. Pažadėtoji 6, 594. 14:00. 
Pažadėtoji 6, 595. 14:30. Pažadėtoji 
6, 596. 15:00. Simpsonai 22, 15. 15:30. 
Simpsonai 22, 16. 16:00. TV3 žinios 
155. 16:25. TV3 orai 155. 16:30. TV Pa-
galba 12, 20. 18:30. TV3 žinios 218. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
218. 19:30. Atsargiai! Merginos 4, 70. 
20:00. Atsargiai! Merginos 4, 70. 20:30. 
Kam ta meilė? 2, 22. 21:00. TV3 vakaro 
žinios 124. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. 
TV3 orai 124. 22:00. Tiksinti bomba. 
23:50. Kaulai 12, 3.

trečiadienis, rugpjūčio 7 d. 
00:50. Legendos 2, 6. 01:40. Rai-

telis be galvos 2, 3. 02:30. Greislen-
das 3, 5. 03:20. Kaulai (kart.) 12, 3. 
04:10. Naujakuriai 2, 19. 04:35. Nau-
jakuriai 2, 20. 05:00. Svotai (kart.) 2. 
06:10. Televitrina 34. 06:25. Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 3, 42. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 22, 15. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 22, 16. 07:55. Atsargiai! Mergi-
nos (kart.) 4, 70. 08:25. Atsargiai! Mer-
ginos (kart.) 4, 70. 08:55. Meilės sūku-
ryje 3125. 10:00. Paslaptingas gyveni-
mas 1, 19. 11:00. Paslaptingas gyveni-
mas 1, 20. 12:00. Svotai 3. 13:00. Paža-
dėtoji 6, 597. 13:30. Pažadėtoji 6, 598. 
14:00. Pažadėtoji 6, 599. 14:30. Paža-
dėtoji 6, 600. 15:00. Simpsonai 22, 17. 
15:30. Simpsonai 22, 18. 16:00. TV3 
žinios 156. 16:25. TV3 orai 156. 16:30. 
TV Pagalba 12, 23. 18:30. TV3 žinios 
219. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 
orai 219. 19:30. Atsargiai! Merginos 4, 
72. 20:00. Atsargiai! Merginos 4, 73. 
20:30. Kam ta meilė? 2, 23. 21:00. TV3 
vakaro žinios 125. 21:52. TV3 sportas 
1. 21:57. TV3 orai 125. 22:00. Patrulių 
zona. 22:25. Vikinglotto 32.

ketvirtadienis, rugpjūčio 8 d. 
00:05. Kaulai 12, 4. 01:05. Legen-

dos 2, 7. 01:55. Raitelis be galvos 2, 4. 
02:45. Greislendas 3, 6. 03:30. Kaulai 
(kart.) 12, 4. 04:25. Naujakuriai 2, 21. 
04:50. Svotai (kart.) 3. 06:10. Televitri-
na 34. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 
1, 104. 06:55. Simpsonai (kart.) 22, 17. 
07:25. Simpsonai (kart.) 22, 18. 07:55. 
Atsargiai! Merginos (kart.) 4, 72. 08:25. 
Atsargiai! Merginos (kart.) 4, 73. 08:55. 
Meilės sūkuryje 3126. 10:00. Paslap-
tingas gyvenimas 1, 21. 11:00. Paslap-
tingas gyvenimas 1, 22. 12:00. Svotai 
4. 13:00. Pažadėtoji 7, 1954. 13:30. Pa-
žadėtoji 7, 1955. 14:00. Pažadėtoji 7, 
1956. 14:30. Pažadėtoji 7, 1957. 15:00. 
Simpsonai 22, 19. 15:30. Simpsonai 
22, 20. 16:00. TV3 žinios 157. 16:25. 
TV3 orai 157. 16:30. TV Pagalba 12, 29. 
18:30. TV3 žinios 220. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 220. 19:30. Atsar-
giai! Merginos 4, 74. 20:00. Atsargiai! 
Merginos 4, 75. 20:30. Kam ta meilė? 
2, 24. 21:00. TV3 vakaro žinios 126. 
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 
126. 22:00. Nesunaikinamieji.

Penktadienis, rugpjūčio 9 d. 
00:05. Kaulai 12, 5. 01:05. Legen-

dos 2, 8. 01:55. Raitelis be galvos 2, 5. 
02:45. Greislendas 3, 7. 03:35. Kaulai 
(kart.) 12, 5. 04:25. Naujakuriai 2, 22. 
04:50. Svotai (kart.) 4. 06:10. Televitri-
na 34. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 
1, 105. 06:55. Simpsonai (kart.) 22, 19. 
07:25. Simpsonai (kart.) 22, 20. 07:55. 

Lnk
Pirmadienis, rugpjūčio 5 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(979). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (980). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (981). N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (52). 07:40 „Tomas ir Dže-
ris“ (53). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (54). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(126). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (127). N-7. 09:50 „Mirtis ro-
juje“ (2). N-7. 10:55 „Kandisė Renuar“ 
(3). N-7. 12:00 „Neklausk meilės var-
do“ (87). 12:30 „Neklausk meilės var-
do“ (88). 13:00 „Paskolinta meilė“ (13). 
14:00 „Našlaitės“ (45). 15:00 „Svajo-
klė“ (45). 16:00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:30 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ 
(6). 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 1634. 22:30 
VAKARO SEANSAS Kvailių apsauga. 
N-7. 00:25 „Juodasis sąrašas“ (6). N-7. 
01:20 Angelai ir Demonai (kart.). N14.

Antradienis, rugpjūčio 6 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(982). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (983). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (984). N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (55). 07:40 „Tomas ir Džeris“ 
(56). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (57). 08:00 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (128). 
N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (129). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (3). 
N-7. 10:55 „Kandisė Renuar“ (4). N-7. 
12:00 „Neklausk meilės vardo“ (89). 
12:30 „Neklausk meilės vardo“ (90). 
13:00 „Paskolinta meilė“ (14). 14:00 
„Našlaitės“ (46). 15:00 „Svajoklė“ (46). 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 
„Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (7). 
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 21:30 
Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Skolos kaina. N14. 
00:35 „Juodasis sąrašas“ (7). N-7. 01:30 
Kvailių apsauga (kart.). N-7.

trečiadienis, rugpjūčio 7 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(985). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (986). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (987). N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (58). 07:40 „Tomas ir Dže-
ris“ (59). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (60). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(130). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (131). N-7. 09:50 „Mirtis ro-
juje“ (4). N-7. 10:55 „Kandisė Renuar“ 
(5). N-7. 12:00 „Neklausk meilės var-
do“ (91). 12:30 „Neklausk meilės var-
do“ (92). 13:00 „Paskolinta meilė“ (15). 
14:00 „Našlaitės“ (47). 15:00 „Svajo-

klė“ (47). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (8). 
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 21:30 
Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Detonatorius. N14. 
00:25 „Juodasis sąrašas“ (8). N-7. 01:20 
Skolos kaina (kart.). N14.

ketvirtadienis, rugpjūčio 8 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(988). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (989). N-7. 07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (990). N-7. 07:30 „To-
mas ir Džeris“ (61). 07:40 „Tomas ir 
Džeris“ (62). 07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(63). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (132). N-7. 08:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (133). N-7. 09:50 
„Mirtis rojuje“ (5). N-7. 10:55 „Kandi-
sė Renuar“ (6). N-7. 12:00 „Neklausk 
meilės vardo“ (93). 13:00 „Paskolin-
ta meilė“ (16). 14:00 „Našlaitės“ (48). 
15:00 „Svajoklė“ (48). 16:00 Labas va-
karas, Lietuva. 17:30 „Bjaurusis ančiu-
kas Niujorke“ (9). 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:20 
Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Baudėjas. N14. 01:00 „Juo-
dasis sąrašas“ (9). N-7. 01:50 Detona-
torius (kart.). N14. 03:20 Alchemija. 
VDU karta. 03:50 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Me-
nininkų portretai“.

Penktadienis, rugpjūčio 9 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(991). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (992). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (993). N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (64). 07:40 „Tomas ir Džeris“ 
(65). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (66). 08:00 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (134). 
N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (135). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (6). 
N-7. 10:55 „Kandisė Renuar“ (7). N-7. 
12:00 „Neklausk meilės vardo“ (94). 
12:30 „Neklausk meilės vardo“ (95). 
13:00 „Paskolinta meilė“ (17). 14:00 
„Našlaitės“ (49). 15:00 „Svajoklė“ (49). 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 
„Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (10). 
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SA-
VAITĖS HITAS Mirties lenktynės. N14. 
23:10 Slėgis. N14. 01:00 Įtėvis. N14. 
02:45 Baudėjas (kart.). N14.

Šeštadienis, rugpjūčio 10 d. 
06:35 „Tomas ir Džeris“ (61) 

(kart.). 06:45 „Tomas ir Džeris“ (62) 
(kart.). 06:55 „Tomas ir Džeris“ (63) 
(kart.). 07:05 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“ (24). 07:30 „“Nickelodeon“ va-
landa. Sveiki atvykę į „Veiną““ (9). 07:55 
„Monstrai prieš ateivius“ (7). 08:25 „Ri-
terių princesė Nela“ (13). 08:55 „Tomo 
ir Džerio pasakos“ (4). 09:25 „Ogis ir ta-
rakonai“ (1). 09:45 „Ogis ir tarakonai“ 
(2). 10:00 „Ponas Bynas“ (10). 10:25 KI-
NO PUSRYČIAI Kas išgelbės Gulą. 12:05 
Monte Karlas. N-7. 14:20 Mamos eina 
į trasą. N-7. 16:25 Naujokė. N-7. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Užburtoji Ela. 21:25 Po-
nas ir ponia Smitai. N-7. 23:50 Pagirių 
žaidynės. S. 01:25 Mirties lenktynės 
(kart.). N14.

Sekmadienis, rugpjūčio 11 d. 
06:25 „Tomas ir Džeris“ (64) 

(kart.). 06:35 „Tomas ir Džeris“ (65) 
(kart.). 06:45 „Tomas ir Džeris“ (66) 
(kart.). 06:55 „Įspūdingasis Žmo-
gus-voras“ (25). 07:20 „“Nickelode-
on“ valanda. Sveiki atvykę į „Veiną““ 
(10). 07:45 „Monstrai prieš ateivius“ 
(8). 08:15 „Riterių princesė Nela“ (14). 
08:45 „Tomo ir Džerio pasakos“ (5). 
09:10 „Ogis ir tarakonai“ (3). 09:30 
KINO PUSRYČIAI Džimis Neutronas. 
Genialus berniukas. 11:15 Gyvenimas 
ant ratų. N-7. 13:20 Rembo sūnus. N-7. 
15:15 Fantomas. N-7. 17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 
19:30 Geležinis žmogus. N-7. 21:55 Ne-
žinomas. N14. 00:10 Kaulinis tomahau-
kas. N14. 02:25 Ponas ir ponia Smitai 
(kart.). N-7.

btV
Pirmadienis, rugpjūčio 5 d. 
06:40 „Mentalistas“ (7) (kart.). 

N-7. 07:35 „Pragaro virtuvė“ (12) (kart.). 
N-7. 08:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(23) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo 
agentai“ (26) (kart.). N-7. 10:25 „Kobra 
11“ (10) (kart.). N-7. 11:25 „Ekstrasensų 
mūšis“ (12) (kart.). N-7. 13:50 „Pragaro 
virtuvė“ (13). N-7. 14:50 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (24). N-7. 15:55 „Teisin-
gumo agentai“ (27). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (11). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (8). N-7. 19:30 „Akloji zo-
na“ (4). N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“ (8). 
N-7. 21:00 Stalingradas. N14. 23:35 Tuk 
tuk (kart.). N14. 01:30 „Juodasis sąra-
šas“ (8) (kart.). N-7. 02:15 „Karo vilkai. 
Likvidatoriai VI“ (7) (kart.). N14. 03:10 
„Akloji zona“ (4) (kart.). N-7.

Atsargiai! Merginos (kart.) 4, 74. 08:25. 
Atsargiai! Merginos (kart.) 4, 75. 08:55. 
Aš matau tave 1, 10. 10:00. Paslaptin-
gas gyvenimas 1, 23. 11:00. Paslap-
tingas gyvenimas 1, 24. 12:00. Svotai 
5. 13:00. Pažadėtoji 7, 1958. 13:30. Pa-
žadėtoji 7, 1959. 14:00. Pažadėtoji 7, 
1960. 14:30. Pažadėtoji 7, 1961. 15:00. 
Simpsonai 22, 21. 15:30. Simpsonai 
22, 22. 16:00. TV3 žinios 158. 16:25. 
TV3 orai 158. 16:30. TV Pagalba 12, 
30. 18:30. TV3 žinios 221. 19:22. TV3 
sportas 1. 19:27. TV3 orai 221. 19:30. 
Ledynmetis. 21:05. Paskutinį kartą Ve-
gase. 23:20. Mačetė žudo.

Šeštadienis, rugpjūčio 10 d. 
01:30. Tiksinti bomba (kart.). 

03:05. Patrulių zona (kart.). 04:50. 
Greislendas 3, 6. 06:15. Televitrina 
34. 06:30. Elena iš Avaloro (kart.) 1, 5. 
07:00. Keršytojų komanda 1, 50. 07:30. 
Aladinas (kart.) 1, 110. 08:00. Elena iš 
Avaloro 1, 6. 08:30. Kempiniukas Pla-
čiakelnis 1, 106. 09:00. Simpsonai 12, 
14. 09:30. Simpsonai 12, 15. 10:00. 
Maisto kelias 2, 7. 10:30. Bibliotekinin-
kai 4, 4. 11:30. Sarila. Prarastoji žemė. 
13:05. Nimės sala. 14:55. Sugrįžimas į 
Nimės salą. 16:45. Ekstrasensų mūšis 
19, 17. 18:30. TV3 žinios 222. 19:17. TV3 
sportas 1. 19:22. TV3 orai 222. 19:25. 
Eurojackpot 32. 19:30. Ilgai ir laimin-
gai: Pelenės istorija. 22:00. Krepšinis: 
Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės. 
Serbija – Lietuva.

Sekmadienis, rugpjūčio 11 d. 
00:00. Aukšta klasė. 02:15. Pasku-

tinį kartą Vegase (kart.). 04:05. Greis-
lendas 3, 7. 04:55. Svotai 5. 06:15. Te-
levitrina 34. 06:30. Elena iš Avaloro 
(kart.) 1, 6. 07:00. Keršytojų koman-
da 1, 51. 07:30. Aladinas (kart.) 1, 111. 
08:00. Elena iš Avaloro 1, 7. 08:30. 
Kempiniukas Plačiakelnis 1, 107. 09:00. 
Simpsonai 12, 16. 09:30. Ūkio šefas 1, 
11. 10:00. Keliauk išmaniai 1, 7. 10:30. 
Bibliotekininkai 4, 5. 11:30. Aštuonko-
jis Dipas. 13:15. Gerbėja. 15:05. Princas 
ir aš. 17:25. Už Kaukazo 1, 2. 18:30. TV3 
žinios 223. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. 
TV3 orai 223. 19:30. Naktis muziejuje. 
Kapo paslaptis. 21:25. Purvini pinigai. 
23:35. Nesunaikinamieji (kart.).

Lrt
Antradienis, rugpjūčio 6 d. 
06:45 „Mentalistas“ (8) (kart.). 

N-7. 07:40 „Pragaro virtuvė“ (13) (kart.). 
N-7. 08:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(24) (kart.). N-7. 09:35 „Teisingumo 
agentai“ (27) (kart.). N-7. 10:35 „Kobra 
11“ (11) (kart.). N-7. 11:35 „Ekstrasensų 
mūšis“ (13) (kart.). N-7. 13:50 „Pragaro 
virtuvė“ (14). N-7. 14:50 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (25). N-7. 15:55 „Teisin-
gumo agentai“ (28). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (12). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (9). N-7. 19:30 „Akloji zo-
na“ (5). N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“ (9). 
N-7. 21:00 Slaptas planas. N14. 22:55 
Stalingradas (kart.). N14. 01:20 „F. T. 
Budrioji akis“ (53). N-7. 02:10 „Akloji 
zona“ (5) (kart.). N-7.

trečiadienis, rugpjūčio 7 d. 
06:45 „Mentalistas“ (9) (kart.). N-7. 

07:40 „Pragaro virtuvė“ (14) (kart.). N-7. 
08:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ (25) 
(kart.). N-7. 09:35 „Teisingumo agentai“ 
(28) (kart.). N-7. 10:35 „Kobra 11“ (12) 
(kart.). N-7. 11:35 „Ekstrasensų mūšis“ 
(9). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (15). 
N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(26). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ 
(29). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Ko-
bra 11“ (13). N-7. 18:30 „Mentalistas“ 
(10). N-7. 19:30 „Akloji zona“ (6). N-7. 
20:30 „Kvailiai šėlsta“ (10). N-7. 21:00 
Kario kumštis. N14. 22:50 Slaptas pla-
nas (kart.). N14. 00:45 „F. T. Budrioji 
akis“ (54). N-7. 01:40 „Akloji zona“ (6) 
(kart.). N-7.

ketvirtadienis, rugpjūčio 8 d. 
06:20 „Mentalistas“ (10) (kart.). 

N-7. 07:15 „Pragaro virtuvė“ (15) (kart.). 
N-7. 08:10 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(26) (kart.). N-7. 09:10 „Teisingumo 
agentai“ (29) (kart.). N-7. 10:10 „Kobra 
11“ (13) (kart.). N-7. 11:10 „Ekstrasensų 
mūšis“ (10). N-7. 13:50 „Pragaro virtu-
vė“ (16). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (27). N-7. 15:55 „Teisingumo 
agentai“ (30). N-7. 17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“ (1). N-7. 18:30 „Men-
talistas“ (11). N-7. 19:30 „Akloji zona“ 
(7). N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“ (11). N-7. 
21:00 Aurora. Operacija „Likvidavi-
mas“. N14. 22:55 Kario kumštis (kart.). 
N14. 00:45 „F. T. Budrioji akis“ (55). 
N-7. 01:40 „Akloji zona“ (7) (kart.). N-7.

Penktadienis, rugpjūčio 9 d. 
06:10 „Mentalistas“ (11) (kart.). 

N-7. 07:05 „Pragaro virtuvė“ (16) (kart.). 
N-7. 08:00 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(27) (kart.). N-7. 09:00 „Teisingumo 
agentai“ (30) (kart.). N-7. 10:00 „Kobra 
11“ (1) (kart.). N-7. 11:00 „Ekstrasensų 
mūšis“ (11). N-7. 13:50 „Pragaro virtu-
vė“ (17). N-7. 14:50 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (28). N-7. 15:55 „Teisingu-
mo agentai“ (31). N-7. 17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“ (2). N-7. 18:30 „Menta-
listas“ (12). N-7. 19:30 „Amerikietiškos 
imtynės“ (30) (Wrestling - RAW). N-7. 
20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (30) 
(Wrestling - SmackDown). N-7. 21:30 
Įkaitų krizė. N14. 23:20 Aurora. Ope-
racija „Likvidavimas“ (kart.). N14. 01:10 
„F. T. Budrioji akis“ (56). N-7.

Šeštadienis, rugpjūčio 10 d. 
06:05 „Kvailiai šėlsta“ (8) (kart.). 

N-7. 06:30 „Kvailiai šėlsta“ (9) (kart.). 
N-7. 07:00 „Kvailiai šėlsta“ (10) (kart.). 
N-7. 07:30 „Džiunglių princesė Šina“ 
(29). N-7. 08:30 „Kvailiai šėlsta“ (11) 
(kart.). N-7. 09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas. 10:00 „Geriau-
si šuns draugai“ (11). 10:30 „Gamtos 
stebuklas. Našlaičiai“ (3). 11:45 „Eks-
tremalūs išbandymai“ (5). 12:15 „Būk 
ekstremalas“ (13). N-7. 12:45 „Gordo-
nas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“ (5). 
13:45 „Policijos akademija“ (19). N-7. 
14:45 „Ekstrasensų mūšis“ (1). N-7. 
17:20 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“ (18). N-7. 18:20 „Pavojin-
gi kaimynai“ (3). N-7. 19:30 Muzikinė 
kaukė. 22:05 MANO HEROJUS Drąsi-
aširdis. N-7. 00:10 AŠTRUS KINAS De-
monų miškas. N14. 01:55 „F. T. Budrio-
ji akis“ (55) (kart.). N-7. 02:40 „F. T. Bu-
drioji akis“ (56) (kart.). N-7.

Sekmadienis, rugpjūčio 11 d. 
06:30 Lietuvos galiūnų čempio-

nato finalas (kart.). 07:30 „Džiunglių 
princesė Šina“ (30). N-7. 08:30 Tauro 
ragas. N-7. 09:00 „Geriau vėliau, negu 
niekada“ (5). N-7. 10:00 „Geriausi šuns 
draugai“ (12). 10:30 „Gamtos stebu-
klas. Našlaičiai“ (4). 11:40 „Ekstremalūs 
išbandymai“ (6). 12:10 „Būk ekstrema-
las“ (14). N-7. 12:40 „Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal“ (6). 13:40 „Policijos 
akademija“ (20). N-7. 14:40 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (2). N-7. 17:15 „Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas“ (19). N-7. 
18:20 „Pavojingi kaimynai“ (4). N-7. 
19:30 „Šuo“ (15). N-7. 20:40 „Šuo“ (16). 
N-7. 21:50 „Juodasis sąrašas“ (9). N-7. 
22:50 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“ (8). 
N14. 00:00 Įkaitų krizė (kart.). N14. 01:40 
Demonų miškas (kart.). N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Šis dvasinis žmogiškas nuoty-
kis, globojamas šv. Benedikto 
ir šv. Teresės iš Lizjė, aštuntaja-
me dešimtmetyje prasidėjo nuo 
draugystės. Linė ieškojo būdų, 
kaip įgyvendinti savo pašauki-
mą tarnauti mažutėliams, o tu-
rinti Dauno sindromą Veroni-
ka norėjo pasišvęsti Viešpačiui.

„Lankiausi įvairiose ben-
druomenėse, kurios priimdavo 
žmones su negalia, bet pastebė-
jau, kad tie žmonės ten nepritap-
davo, nes bendruomenės nebuvo 
jiems pritaikytos, – sako sesuo 
Linė, vėliau tapusi Mažųjų Avi-
nėlio mokinių vienuolijos vy-
resniąja. – Susitikimas su Vero-
nika, turinčia Dauno sindromą, 
paskatino ryžtis naujai pradžiai. 
Pasakiau sau, kad turiu šiai mer-
ginai padėti.“

Veronika jautė pašaukimą 
tarnauti Viešpačiui, bet dėl Dau-
no sindromo jos niekur nepri-
ėmė. Kanonų teisė ir vienuoli-
jų regulos nenumato galimybės 
žmonėms su proto negalia pasi-
švęsti vienuolio gyvenimui. Li-
nei ir Veronikai prireikė 14 me-
tų, kad būtų pripažintas šios ypa-
tingos bendruomenės statutas.

Iš pradžių, nuo 1985-ųjų, Li-
nė ir Veronika gyveno daugia-
butyje, nedideliame bute, vėliau 
su jomis apsigyveno kita Dauno 
sindromą turinti mergina. 1990 
m. jos paprašė Tūro vyskupą, 
būsimą kardinolą Žaną Onorė, 
pripažinti jas kaip pasišventusių 
pasauliečių asociaciją. Kardinolo 
palaikymas padėjo gauti šiai ben-
druomenei pirmąjį pripažinimą.

Joms prijaučiančiųjų būrys 
augo. Reikėjo daugiau patalpų. 
1995 m. mažosios seserys įsigi-
jo nuosavybę Buržo vyskupijo-

je, mažame Le Blanko miestely-
je. Šios vyskupijos vyskupas Pje-
ras Plato jas šiltai priėmė. Vysku-
po užtarimas padėjo siekti kon-
templiatyviojo vienuolyno statu-
so, kuris buvo suteiktas 1999 m. 
Bendruomenė po truputį plėtėsi, 
nors galutinį statuto pripažinimą 
ji gavo tik 2011 m. 

Dabar bendruomenėje yra 10 
seserų, 8 iš jų turi Dauno sin-
dromą. Seserys tikisi, kad ar-
timiausiu metu priims daugiau 
„darbingų“ seserų, nes seserims 
su Dauno sindromu reikia kas-
dienės pagalbos. „Tačiau jos yra 
savarankiškos, nes kontemplia-
tyvus gyvenimas leidžia gyven-
ti įprastu ritmu. Žmonėms, tu-
rintiems Dauno sindromą, sun-
ku priimti pokyčius, bet gyveni-
mui tekant vienodu ritmu sese-
rims pavyksta gerai susitvarky-
ti“, – sako sesuo Linė.

„Nuo tada, kai pajutau Jė-
zaus kvietimą, praėjo 34 metai. 
Stengiausi pažinti jį skaitydama 
Šventąjį Raštą, – sako sesuo Ve-
ronika. – Gimiau su negalia, va-
dinama Dauno sindromu. Esu 
laiminga, myliu gyvenimą. Jėzus 
leido man augti jo meilėje. Nors 
kadaise manęs į bendruomenę 
nepriėmė, labai džiaugiausi, kai 
2009 m. birželio 20 d. galėjau 
duoti amžinuosius įžadus Mažų-
jų Avinėlio mokinių vienuolyne. 
Didžiausias mano džiaugsmas – 
būti Jėzaus sužadėtine.“

Bendruomenės vadovė sesuo 
Linė mato, kad seserys su Dauno 
sindromu turi neįtikėtiną dvasinę 
jėgą. „Jos pažįsta Bibliją, šventų-
jų gyvenimus, turi nuostabią at-
mintį. Jos yra maldos sielos, labai 
dvasingos, labai artimos Jėzui, – 
susižavėjusi pasakoja ji.

Vienuolės, turinčios Dauno 
sindromą

Portale www.vaticannews.va pasakojama apie pirmąją pasau-
lyje kontempliatyviąją bendruomenę, kuri priima moteris, tu-
rinčias Dauno sindromą.

Airija: vaikams grąžina 
vaikystę

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Vaikai, kuriems teko ilgus 
mėnesius ar net metus gy-
dytis onkologinėse ligoninė-
se, labai sunkiai prisitaiko 
prie ankstesnio gyvenimo rit
mo. Jie grįžta sveiki, bet la-
bai pasikeitę – nebežino, kaip 
susidraugauti su bendraam-
žiais, kaip savarankiškai pri-
imti sprendimus. Išplaukę iš 
skausmo ir nevilties jūros, jie 
nebemoka juoktis.

Savaitė, kurios nepamirš 
visą gyvenimą

Airijoje veikia stovykla, ku-
rios lankytojai pirmą dieną išgy-
vena tikrą šoką. Kodėl čia tiek 
juoko? Kodėl visi šypsosi? Ko-
dėl visi nori draugauti ir links-
mintis?

„Barretstown“ – stovykla, 
kurią 1994 metais įsteigė Ho-
livudo aktorius Polis Njuma-
nas (Paul Newman). Čia nemo-
kamai stovyklauja vėžį išsigydę 
vaikai. Pasveikę vaikai – sutri-
kę, jie nebežino, kaip toliau gy-
venti, todėl jiems padeda reabi-
litacijos programos.

Pamaina stovykloje tęsiasi 
vos 6 ar 7 dienas, bet yra tokia 
turininga, kad prilygsta mėne-
siui. Svarbiausia užduotis – grą-
žinti vaikams vaikystę ir pasiti-
kėjimą, viltį, kad gyvenimas tę-
siasi. Sunkus gydymas jau pra-
eityje.

Jokių draudimų ir liūdesių
Vaikai neretai ten vyksta su 

nepasitikėjimu širdyje – bus dar 
viena ligoninė... Tačiau links-
mybių virusas, nuolatinis šios 
stovyklos gyventojas, užkariau-
ja visus.

Stovykloje įmanoma viskas: 
galima garsiai dainuoti valgyk-
loje, šokti iki vėlumos diskote-
koje, paišyti ant sienų... Tiesa, 
vienos griežtos taisyklės neiš-
vengia nė vienas stovyklauto-
jas. Atvykus tenka atiduoti iš-
maniuosius telefonus, planšetes. 
Ką? Kaip be telefono? Paskui ne 
vienas juokiasi prisiminęs, kaip 
verkė netekęs telefono, nes per 
tą savaitę jo visai nepasigedo. 
Vienam stovyklautojui tenka 
du savanoriai. Kaip vaikai, taip 
ir savanoriai atvyksta iš įvairių 
Europos šalių, yra suskaičiuo-
ta – net iš 27 valstybių. Kaip jie 

susikalba? Pirmąsias porą dienų 
dar ieško, kas išverstų vieną ki-
tą pageidavimą, bet greitai suvo-
kia, kad paprasčiau bus moky-
tis naujųjų draugų kalbų ir pa-
sitelkti mimiką.

Grįžę į namus stovyklautojai 
stebina įgytu pasitikėjimu, noru 
mokytis (ypač – kalbų), lankyti 
būrelius, bendrauti. 

Lengviau išvardyti, ko jie 
nedaro

Taigi stebuklų savaitė pra-
sidėjo. Ką jie ten veikia, kad ir 
stovyklai pasibaigus toliau drau-
gauja, steigia buvusių stovyklau-
tojų klubus, susirašinėja, susi-
tikinėja?

Ekskursijos į gretimus ūkius – 
vienos mėgstamiausių, nes ten 
galima glostyti garbanotus avi-
nėlius, kuriuos matė gulinėjan-
čius ant žalių kalvų. Beje, yra 
mielų gyvūnų ir stovyklos teri-
torijoje ‒ triušiai ir voverės laks-
to laisvai.

Pasiplaukiojimai baidarėmis. 
Persirengėlių pokylis, kai vaikai 
apsirengia savanoriais, o šie – 
vaikais. Šokių pamokos kiekvie-
ną laisvą minutę ir bet kur, nes 
reikia spėti išmokti svarbiau-
sius judesius. Spektaklyje gau-
tas vaidmuo irgi pareikalaus jė-
gų. Į žvejybą visi traukia noriai, 
netrūksta ir norinčiųjų laipio-
ti uolomis ar virvėmis, šaudyti 
iš lanko, lipdyti linksmus moli-
nukus, kurti paveikslus iš džio-
vintų gamtos gėrybių, mokytis 
groti įvairiais muzikos instru-
mentais. Įveikę ligą vaikai pa-
mato smagų ir margą pasaulį, 
kuriame tikrai ras vietos ir sau.

Savanoriams patinka stebė-
ti, kaip tirpsta vaikų širdys. Jie 

noriai dalijasi savo talentais, pa-
deda naujiems draugams įveik-
ti sunkumus. Štai paauglys pa-
stebėjo pavydžius žvilgsnius. Jo 
pinta apyrankė išties graži. Na 
štai: nusimovė, išardė ir paro-
dė bičiuliams, kaip patiems to-
kią nusipinti. O ratukais judan-
tys vaikai niekada nelieka vieni, 
aplink jų vežimėlius tai šokama, 
tai dainuojama. Stovyklos sava-
noriai apmokomi, kaip į bendrą 
veiklą įtraukti specialiųjų porei-
kių turinčius vaikus. Juk liga ne 
vieną jų negailestingai sužalojo. 

Legenda ne legenda
„Barretstown“ stovyklos dar-

buotojai mėgsta pasakoti apie 
berniuką, kuriam dėl ligos buvo 
amputuota koja. Jis labai gėdijo-
si protezo, todėl stovykloje mū-
vėjo ilgas kelnes, kurių nenusi-
maudavo net naktį. 

Žaidimas po žaidimo, šven-
tė po šventės... Atėjo laikas štur-
muoti sieną. Užduotis: grupelei 
vaikų perlipti aukštą lygią sieną. 
Vaikai pasitarę ėmė veikti. Di-
desnis pasilenkė, kitas didesnis 
užlipo, pasiekė viršų, prisitrau-
kė. Jis ištiesė ranką kitiems. Taip 
vienas po kito ir atsidūrė viršu-
je. Tačiau apačioje vis dar stovi 
vienas vaikas... Kaip jam užsi-
karti ant sienos?

Ir štai drovusis berniukas, 
sėdėjęs viršuje, pasiraitoja kleš-
nę, nusiima protezą ir ištiesia 
apačioje  likusiam vaikiui. Tas 
sekundę sutrinka, bet tuoj čium-
pa tą blizgančią koją ir padedant 
draugams atlieka užduotį.

Sako, po to žaidimo kai kas 
jau nebesigėdijo protezo.    
Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BaliKiENĖ

Socialinis filmukas, kuriame 
pasakojama apie Dauno sindro-
mą turinčius vaikus, kaip teigia 
kūrėjai, skirtas patiems jauniau-
siems žiūrovams – vaikams. Bū-
tent jie, dar sėdėdami pradinės 
mokyklos suole sužinoję apie šį 
genetinį sutrikimą, išmoks ne 
tik suprasti, bet ir priimti jį tu-
rinčius žmones. 

Edukaciniame filmuke ro-
doma, kaip viena chromosoma 
daugiau turintis žmogus keliau-
ja per gyvenimą pradedant kū-
dikyste, kai juo rūpinasi tėvai, 
tęsiant integracija į visuome-
nę, priimant iššūkius, su kuriais 

tenka susidurti. Čia pateikiamos 
skirtingo amžiaus vaikų istori-
jos. Majus gimė su Dauno sin-
dromu ‒ tai ne liga, todėl Ma-
jus neserga, o tik turi papildomą 
chromosomą. Dovydas, kaip ir 
kiti jo bendraamžiai, eina į dar-
želį ir nors ne taip greitai viską 
išmoksta ir gali aiškiai pasaky-
ti, tai netrukdo ne tik jam, bet 
ir aplinkiniams. Nikita Marija 
mokosi tą patį, ką ir kiti, bet jai 
reikia daugiau laiko ir pastan-
gų, todėl kai ką tenka mokytis 
su jai padedančiu mokytoju. Vi-
sus juos vienija viena – jie gimė 
su 47 chromosomomis.

Nenurašyk, o palaikyk
Portale klaipeda.diena.lt paskelbtas straipsnis apie žmonių su 
Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos sukurtą ir visuome-
nei pristatytą edukacinį filmuką. 

„Barretstown“ – stovykla, kurioje nemokamai stovyklauja vėžį išsigydę vaikai.

Nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius dėl dr. Algimanto 
GrAbAusko mirties. A. Grabauskas, Lietuvos invalidų draugi-
jai vadovavęs 1994-1996 metais, reikšmingai prisidėjo prie drau-
gijos veiklos išsaugojimo sunkiu organizacijai laikotarpiu. Mūsų 
atmintyje A. Grabauskas išliks kaip sąžiningas, humanistinėms 
vertybėms ištikimas žmogus.

lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba ir administracija
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Afrikos musė

Prie kūrybos 
šaltinio

  
 

  
   

 

Konkursas „Buvau į Lietuvą išėjęs...“

Potėpiai lieka...
Lyja spalvos į vasaros pievą – 
Akvarelė ištyžta žieduos.
Žalioj drobėje potėpiai lieka –
Mano mintys panyra į juos. 

Žvilgsnis sugeria srūvančią 
gamą –

Jinai liejas į kertę širdies.
Virkdo žiogas vilties serenadą
Ir manuosius jausmus ji užlies...

Tu ateik, kol žiedai saule dega,
Kol tamsos tiek mažai – vien 

šviesa.
Per rasas lyg sugrubusį ledą
Bėgsiu vasarom aš tekina...

Tik kodėl ta šviesa skaudžiai gelia?
Ko ji tirpsta delnuos ištiestuos?
Per ilgai gal žiūrėjau į kelią?
Per ilgai gal tikėjau kažkuo?..

Lyja vasaros spalvos į pievą
Ir svajonės nuskęsta žieduos...
Širdies drobėje potėpiai lieka –
Šito grožio jau nieks neužgoš.

Gyvenimas išmokė
Aš moku būt skaudi
Kaip dilgėlė – 
Išplakt negailestingai
Tavo kojas.
Aš moku būt švelni
Laukų gėlė,
Kuri praeinančiam
Ranka pamoja.
Aš moku būt linksma
Kaip spindulys – 
Žvilgsnio šviesoj
Džiugi vilioklė.
Aš moku būti
Jūros siautulys – 
Maištaut ir nenurimt...
Gyvenimas išmokė.

Pieškim gyvenimą
Saldų gurkšnį kerinčių spalvų! – 
Juk gyvenimas tik vienas duotas.
Vasarų žydėjimais plaukiu
Ilgesingais meilės luotais...

Sieloj, skambančių purslų šlaite,
Šoka mintys, džiaugiasi, 
maištauja.
Pieškime gyvenimą drauge – 
Visos spalvos mano saujoj.

Veltui tu neištaškyk spalvų,
Nes gyvenimas tik vienas duotas.
Tai žydėkime šviesų spektru
Iki paskutinės puotos...

aldona MaKsVYTiENĖ
Vilkaviškis

Stoties vidus nustebino švara, 
patogiais suolais ir net kavos 

aparatu. Buvau vienintelė trau-
kinio laukianti keleivė. Patogiai 
klestelėjau ant medinio suolo, ša-
lia pasistačiau kelionmaišį ir at-
sidususi ėmiau raustis prabėgu-
sios dienos įvykiuose. „Į kelionę 
nerekomenduojama vykti penk-
tadienį“, – prisiminiau rytietiš-
ką patarlę. Šiandien penktadie-
nis, ir iš trijulės į kelionę vyks-
tu viena, nes likus keletui valan-
dų iki išvykimo paskambino Ri-
mas, turėjęs mus nuvežti iki uos-
tamiesčio (vėliau turėjome tęsti 
kelionę į Skandinaviją), ir prane-
šė, kad sveikata jam neleidžia iš-
vykti. „Beje, – pridūrė užsikirs-
damas, – man paskambino Ais-
tė ir taip pat pranešė, kad nesvei-

kuoja ir į kelionę nevyks“. Buvau 
taip priblokšta, kad nepalinkėjau 
jiems greičiau pasveikti. Kur du, 
trečias nereikalingas. 

Laikas bėgo ir reikėjo gal-
voti, kaip pasiekti tolimą mies-
tą. Nutariau važiuoti traukiniu. 
Taip ir atsidūriau stoties lauki-
mo salėje.

„Neblogai būtų koks pa-
šnekovas“, – spėjau pagalvoti, 
kai atsivėrė durys ir į salę įžen-
gė šiek tiek apmusijęs vyriokas. 
Kaip ir priklausė karštą vakarą, 
jį gelbėjo litrinis bambalis alaus. 
Vyriokas klestelėjo prieš mane 
ir pasekęs priekaištingą žvilgsnį 
paaiškino: „Nealkoholinis, ser-
gu dehidracija su nemigos ele-
mentais“. Gūžtelėjau pečiais, o 
jis, išgėręs gerą dozę, pradėjo ty-

rinėti mano kelionmaišį. Jo dė-
mesį patraukė užrašas „Afrika“, 
nupieštas liūtas, palmės ir smė-
lio jūra. Nusviedęs šalin nemigą, 
prišoko prie manęs ir paklausė:

– Jūs keliaujate į Afriką?
Papurčiau galvą. Jo veide iš-

vydusi nusivylimą paaiškinau:
– Vykstu į šiaurę. O Afriko-

je jau buvau.
Pašnekovas atgijo. Nepatikė-

sit, bet jį išties domino karšta-
sis žemynas, todėl užmėtė ma-
ne klausimais:

– Ar labai karšta Afrikoje? 
Kiek liūtų matėt? Ką gėrėte Sa-
charos dykumoje? Vandenį? Iš 
kur dykumoje vanduo? Kiek 
kainuoja kupranugaris? Ar ten 
auga baobabai? O leopradai jū-
sų neužpuolė? 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondas iš dalies remia projektą „Neįga-
liųjų savarankiškumas – (ne)įveikiamas 
iššūkis?“ ir jo rubrikas: „Integracijos ke-
liu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“.

Jo akys degė lyg liūto, pama-
čiusio grobį. Buvau gyva tos pa-
sakų šalies liudytoja. 

Bandžiau jo nenuvilti. Liū-
tą ir leopardą mačiau zoologi-
jos sode, bet pasakiau, kad taip, 
ten Afrikoje jų dar yra. Kupra-
nugariai kainuoja brangiai, tad 
jais teko tik pajodinėti. Dykuma 
turi savotiško žavesio, miego-
jome toje smėlio dykynėje, bet 
niekur nėra geriau kaip savo ša-
lelėje. Baobabai?.. Gal matėm, o 
gal tai buvo duonmedžiai? Na, 
kaip atskirsi žiemą vyšnią nuo 
trešnės, taip ir tie medžiai. 

Vyriokas susimąstė. Tačiau 
neilgam. Paklausė nei į tvorą, 
nei į mietą:

– Kaip vadinasi jūsų vyro 
mamos sesuo?

– Aš neturiu vyro.
– Na, o jūsų mamos sesuo?
– Teta.
– O familiariau?
Išvardijau, ką prisiminiau gi-

minės grandinėje: moša, svočia, 
dieveris, kūma arba podė, bet jis 
purtė galvą. 

– O tie, tie skraidantys pa-
darai, pas mus jiems per šalta.

– Skėriai?
– Skėriai negelia. 
Pasigirdo keleivinio trauki-

nio dundesys. Pakilau nuo suo-
lo. Tik staiga jis sušuko:

– Prisiminiau... Palaukit.
Sustojau tarpduryje.
– O musės ciocės jums ne-

teko sutikti? Ar ji jums neįgėlė?
Papurčiau galvą ir nuskubė-

jau į peroną. Kaip gerai, kad ke-
liauju į šiaurę. Ten musėms cio-
cėms per šalta, nors šios vasaros 
termometro stulpelis grėsmingai 
kyla aukštyn.

Gražina ČEKaViČiENĖ
Jonava

Vasarai įpusėjus Raseinių ra-
jono neįgaliųjų draugija, 

vadovaujama pirmininkės Ja-
nės Stasevičienės, surengė dai-
nos ir poezijos šventę „Sveika 
vasara“. Renginys vyko Gruz-
diškės kultūros namuose, jį pra-
dėjo šmaikščiosios vedėjos Onu-
tė ir Barbora. Šventėje buvo pa-
sveikintos Onutės. Prisiminta, 
kad Šv. Ona yra duonos globėja 
ir rugių bei kitų javų saugotoja. 
Tą dieną vakaronei kaimuose iki 
šiol kepama šviežia duona iš nau-
jo grūdų derliaus. Taigi Šv. Ona 
yra duonos ponia. Raseinių kul-
tūros centro tautinių šokių ko-
lektyvas „Raskila“ (vad. Milda 
Urniežienė) šventės dalyvius pa-
sveikino šokiu „Kepurinė“, taip 
pat šokį „Onyte, einam su ma-
nim pašokti“ skyrė ir Onoms. 
Na, o visų dalyvių kojos pačios 
kilnojosi šokant šokį „Op, op“. 

Į šią šventę atvažiavo Rasei-
nių „Bočiai“ (vad. Antanas Ry-
bokas), taip pat atvyko ir neįga-
liųjų draugijų kolektyvai: Tau-

Dainos ir poezijos šventėje 
pasveikinta vasara

ragės „Svaja“ (vad. Almutas 
Šileris), Jurbarko „Draugystė“ 
(vad. Laimutė Blauzdžiūnienė), 
Kelmės „Svajonė“ (vad. Genutė 
Penikienė), humoro grupė iš Jo-
navos „Rykštenė“ (vad. Gražina 
Čekavičienė), Kėdainių literatų 

būrelis „Likimo palėpė“ (vad. 
Celestina Rimavičienė), Pagė-
gių moterų ansamblis „Ram-
bynas“ (vad. Virginija Bubelie-
nė ir Raseinių kolektyvas „Ga-
ja“ (vad. Regina Petrauskienė). 
Skambėjo linksmos dainos, lie-

josi eilės, sukosi šokėjų poros.
Renginio dalyvius pasvei-

kino Raseinių rajono meras 
Andrius Bautronis ir Raseinių 
miesto seniūnijos seniūnas Ar-
tūras Milašauskas. 

Nuoširdžiai dėkojame rė-
mėjams, Raseinių rajono kultū-
ros centro direktorei Ingai Šat-
kauskienei bei Gruzdiškės kai-
mų bendruomenės pirmininkei 
Genutei Kveselienei už suteiktas 
patalpas ir visiems, padėjusiems 
pasirengti šiai šventei. Kolekty-
vams, rėmėjams buvo įteiktos 
padėkos ir atminimo dovanėlės. 
Renginio pabaigoje visi sudai-
navome „Giminių“ dainą. Ren-
ginio svečiai buvo pakviesti prie 
vaišių stalo, kur artimiau paben-
dravome vieni su kitais. Dar kar-
tą dėkojame visiems dalyviams 
už suteiktas malonias akimir-
kas. Gražu, kai kolektyvai ben-
dradarbiauja. Visi susirenkame į 
bendrą būrį tarsi giminės. 

Regina PETRausKiENĖ 

Šventėje skambėjo linksmos dainos.

Beveik humoreska

Vladislovo Kirkicko nuotr., Tauragė

Vytaliaus Judicko nuotr.


